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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

ด้านภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างมากจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Digital Disruption) ในทุกช่องทาง ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคข่าวสาร เนื่องจากมีคนอ่านหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารน้อยลง เพราะสามารถอ่านข้อมูลได้ผา่ นทางเว็บไซด์ HYPERLINK “http://
www.siamsport.co.th” www.siamsport.co.th และสื่อออนไลน์ ซึ่งเกิดความ
นิยมอย่างรวดเร็วและแพร่หลายในวงกว้าง เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อรายได้
จากการขายสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษทั ซึ่งผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ทุกๆ บริษทั ต่างได้
รับผลกระทบเช่นเดียวกันและด้วยสภาพเศรษฐกิจทีซ่ บเซาก็สง่ ผลให้ลกู ค้าส่วนใหญ่
ใช้งบโฆษณาลดลง จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้รายได้ของบริษัทลดลงด้วย
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้ท�ำ การปรับโครงสร้างการทำ�งานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับผลกระทบที่จะได้รับ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเน้นไปในการทำ�ธุรกิจสื่อดิจิตอลครบวงจรและเพิ่ม
รายได้ทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ขนส่งและจัดจำ�หน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ให้กับสื่อพันธมิตร
ขยายงานทางด้านธุรกิจคอนเท้นท์กีฬาและบันเทิงไปออกสื่อต่างๆ อาทิ ดิจิตอลทีวี
ฯลฯ อีกทั้งดำ�เนินการด้านธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษทางด้านกีฬาและบันเทิงครบ
วงจรให้กบั ภาครัฐและเอกชน และเพิม
่ กำ�ลังการผลิตงานพิมพ์, INKJET ต่างๆ ให้กบั
ลูกค้าทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ ให้กบั บริษทั ให้มากขึน้ รวมทัง้ ออกมาตรการ
ต่ า งๆ ในการควบคุ ม ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ส อดคล้ อ งกั บ รายได้ เพื่ อ ทำ � ให้
สถานการณ์บริษัทดีขึ้นเป็นลำ�ดับ ภายในระยะเวลาอันใกล้
ในนามของประธานกรรมการ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน)
ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ช่วยเหลือ อดทน ทุ่มเท
แรงกายแรงใจ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นบริ ษั ท รวมถึ ง ขอขอบคุ ณ ลู ก ค้ า คู่ ค้ า ทุ ก ท่ า น
ด้วยความจริงใจที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา สุดท้ายขอขอบพระคุณ
ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในการบริหารให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ท่านเพื่อความสำ�เร็จ
ความก้าวหน้ามั่นคงสืบไป

นายวิลักษณ์ โหลทอง
     ประธานกรรมการ

นายวิลักษณ์ โหลทอง
ประธานกรรมการ
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ประวัติกรรมการบริษัท

1 นายวิลักษณ์ โหลทอง

		

อายุ 46 ปี
ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Retail Management, คณะบริหารธุรกิจ
   Loughborough University, United Kingdom
- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Faculty of information
  Technology London School of Economics, United Kingdom
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 38.058

ประสบการณ์การทำ�งาน

- 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร
                           บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2542 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจก.คอร์โน แอนด์ แนช
- 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.เมืองทอง ยูไนเต็ด
- 2560 - ปัจจุบนั ประธานสโมสร สโมสรฟุตบอล เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
- 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมนิตยสารโลก (FIPP)
- 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ไอ-สปอร์ต
- 2543 - 2560 กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2549 - 2559 ประธานกรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

การอบรม

- FIPP Magazine Brand Management (MBMC) with marit
  in London พ.ศ. 2548
- ภูมพ
ิ ลังแผ่นดิน รุน่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
- วิทยาลัยตลาดทุน รุน่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557
- TLCA executive development program EDP 2018 พ.ศ. 2561
  โดยสมาคมจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

2 นายจรูญ วานิชชา 		
อายุ 72 ปี
รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม)

ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.สิงหะวัฒนะพาหะ

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์การทำ�งาน

- 2533 - ปัจจุบนั   รองประธานกรรมการ
   บริษทั บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2511 - ปัจจุบนั   หัวหน้าข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
- 2537 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั เอ-ทีม สปอร์ต จำ�กัด

Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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3 นายวรรคสร โหลทอง

อายุ 39 ปี
กรรมการบริษทั
รองประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวรสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma สาขาบริหารธุรกิจ Bermingham University , U.K.
- ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ Bermingham
  University , U.K.
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจสิง่ พิมพ์ London College
  of Communications U.K.

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 38.129

ประสบการณ์การทำ�งาน
- 2560 - ปัจจุบนั
- 2554 - ปัจจุบนั
- 2560 - ปัจจุบนั
- 2556 - ปัจจุบนั

การอบรม

รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
รองประธานกรรมการ บจก. เมืองทอง ยูไนเต็ด
กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. สยามสปอร์ต ดิจติ อล มีเดีย

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผูน้ �ำ ยุคใหม่ระบบประชาธิปไตย รุน่ ที่ 3
  (นปน 3) พ.ศ. 2556 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร TLCA executive development program EDP
  2017 พ.ศ. 2560 โดยสมาคมจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย
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อายุ 50 ปี
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
(กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป  
  มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะบริหารธุรกิจ
  สาขาธุรกิจการกีฬาและบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์การทำ�งาน

- 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ  บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2558 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. สยามสปอร์ตมีเดีย เทเลวิชน่ั
- 2557 - 2558 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2546 - 2557 กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์
- 2549 - 2556 กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. สยามสปอร์ตออร์กาไนเซอร์ จำ�กัด
- 2557 - 2558 กรรมการบริหาร บจ. ไทยพรีเมียร์ลกี
- 2555 - 2560 ทีป่ รึกษานิตยสารฉลาดซือ้ โดยมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค
                          (Foundation for Consumers)
- 2556 - ปัจจุบนั คณะกรรมการจัดงาน “Thailand International Sport Expo”
- 2555 - ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
- 2554 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
- 2554 - 2561 ทีป่ รึกษา บจ. ไทยวอลเลย์บอล
- 2554 - 2561 คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์การจัดการแข่งขัน  
                           วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลกี
- 2552 - 2558 คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
                           ประเภท ก.
- 2552 - 2558 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพ
- 2555
คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์การแข่งขันบาสเกตบอล  
                           ไทยแลนด์ลกี
            
     สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2555
- 2555
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลโลก ครัง้ ที่ 7
ประจำ�ปี 2017 (ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ)

- 2543 - 2555

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจูเนียร์ฟตุ ซอลไทยแลนด์  
แชมเปีย้ นชิพ
- 2552 - 2555
คณะกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์โอเพ่น
- 2552 และ ปี 2555 คณะกรรมการจัดการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส            
  
ชิงแชมป์โลก
- 2544 - 2547
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ลกี
- 2542 - 2547
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ ประเทศไทย
- 2560 - ปัจจุบนั
คณะอนุกรรมการดำ�เนินการกีฬาเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว   
                               (Sport Tourism) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

การอบรม

- “The Boss รุน่ 53”  โดย สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
- “The Professional MD. รุน่ 12”  โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง  
    ประเทศไทย Thailand Management Association : TMA
-  “การบริหารสือ่ ระดับสูง (บสส.) รุน่ ที่ 1”  โดย สถาบันอิศรา มูลนิธพ
ิ ฒ
ั นา
    สือ่ มวลชนแห่งประเทศไทย
- “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านค้าปลีก Advance Retail Management
   (ARM) รุน่ ที่ 7”  โดย บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน)
- “การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการกีฬาสูร่ ะดับนานาชาติ (Interna  tional Certification in Sports Management - ICSM) รุน่ ที่ 7”  โดย          
   การกีฬาแห่งประเทศไทย
- “การพัฒนาบุคลากรกีฬาสูผ่ นู้ �ำ กีฬา Thailand Sport Leaders Programme”
   โดยความร่วมมือระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย และ Word Academy of
  Sport (WAOS) ปี 2013
- FIFA MAS & Professionalisation Program Marketing Seminar -         
  Federation International de Football Association (FIFA) โดยสมาคม
  ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2009
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) โดย
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี 2017

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

5 นายโอฬาร เชื้อบาง 		

อายุ 55 ปี
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายกองบรรณาธิการ
(กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีนติ ศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Siam Sport Syndicate Public Company Limited

6 นายทวยเทพ ไวทยานนท์
อายุ 75 ปี
กรรมการบริษทั /กรรมการบริหาร
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายเตรียมผลิต
(กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม)
(กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม)

ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.สาธิตวิทยาลัยครูบา้ นสมเด็จ
			

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์การทำ�งาน

ประสบการณ์การทำ�งาน

- 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2557 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2549 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการกองบรรณาธิการ นสพ.สยามกีฬา และ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายกองบรรณาธิการ
บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2529   
ผูส้ อ่ื ข่าวหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน
- 2533   
หัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน
- 2535   
หัวหน้าข่าว หน้า 1 และบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์
             
สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน
- 2539
หัวหน้าข่าว หน้า 1 และบรรณาธิการข่าว
หนังสือพิมพ์สปอร์ตแมน

13

- 2509 - 2515    ผูส้ อ่ื ข่าว-ช่างภาพ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
- 2515 - 2516    ผูส้ อ่ื ข่าว-ช่างภาพ หนังสือพิมพ์สยาม
- 2516 - 2522    ทำ�ธุรกิจส่วนตัว
- 2522 - 2526    ผูช้ ว่ ยหัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินวิ ส์
- 2526 - 2528    ผูส้ อ่ื ข่าวและผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต บจ.สยามสปอร์ต พับลิชชิง่
- 2528 - ปัจจุบนั บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน
บจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2530 - 2540 ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต บจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2540 - 2548 ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายกองบรรณาธิการ
บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2548 - ปัจจุบนั ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายเตรียมผลิต
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ
กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
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7 นายธนานันท์ วิ ไลลักษณ์

8 นายสมชาย กรุสวนสมบัต

อายุ 53 ปี
กรรมการบริษทั

อายุ 79 ปี
กรรมการบริษทั

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Florida

ประสบการณ์การทำ�งาน
- 2547 - ปัจจุบนั
- 2559 - ปัจจุบนั
- 2559 - ปัจจุบนั
- 2559 - ปัจจุบนั
- 2558 - ปัจจุบนั
  
- 2556 -ปัจจุบนั
- 2552 - ปัจจุบนั
- 2550 - ปัจจุบนั
- 2549 - 2558
  
- 2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.สามารถเทเลคอม
กรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ.สามารถเทเลคอม
กรรมการ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่
รองประธานกรรมการบริหาร-กลยุทธ์องค์กร
บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่
กรรมการเพือ่ ความยัง่ ยืน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่
กรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่
กรรมการบริหาร บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่
สายธุรกิจ Mobile Multimedia
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์
- 2546-2559 กรรมการ บมจ. สามารถไอโมบาย**
- 2546-2558 กรรมการบริหาร บมจ. สามารถไอโมบาย**
- 2549-2558 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. สามารถไอโมบาย**
- 2548-2558 กรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ. สามารถไอโมบาย**
- 2556-2558 ประธานกรรมการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน  
- 2555 – 2558 รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การสายธุรกิจ
   
บมจ.สามารถไอโมบาย**  โทรศัพท์เคลือ่ นที่

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน
  (บรอ.) รุน่ ที่ 4 วิทยาลัยการตำ�รวจ กองบัญชาการศึกษา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
** บมจ.สามารถไอโมบาย ได้เปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็น บมจ. สามารถ ดิจติ อล

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.A. (Econs), U of Colorado, USA ,

ประสบการณ์การทำ�งาน

- 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2540 - ปัจจุบนั จัดรายการวิทยุ “สนทนากับจ่าแฉ่ง” ทาง Sport Radio
  
FM 96
- 2514 - ปัจจุบนั เขียนคอลัมน์ “เหะหะพาที” “ซูมซอกแซก” และ
  
“กีฬาฮาเฮ”  ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
- 2547 - 2549 กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2538 -  2540    รองเลขาธิการ (สภาพัฒน์)
- 2539 - 2547 กรรมการธนาคารออมสิน
- 2540 - 2546 กรรมการองค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย
- 2537
ทีป่ รึกษาระดับ 10 (สภาพัฒน์)
- 2536
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการฯ (สภาพัฒน์)
- 2527 - 2535 กรรมการองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย
- 2527
ผูอ้ �ำ นวยการกองศึกษาและเผยแพร่การพัฒนา (สภาพัฒน์)
- 2517
เศรษฐกรเอก กองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ
(สภาพัฒน์)
- 2510 – 2513 เขียนบทความหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย
- 2508
เศรษฐกรตรี สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
  
และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

การอบรม

- 2533 อบรมนักบริหารระดับสูงสำ�นักงาน กพ.
- 2535 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited

9 พลอากาศโท รศ.นิกร ชำ�นาญกุล
อายุ 63 ปี
กรรมการบริษทั

		
ประวัติการศึกษา

- นักเรียนเตรียมทหารรุน่ ที่ 15 นักเรียนนายเรืออากาศรุน่ ที่ 22
- ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า (สือ่ สาร) Diplom Ingenieur (Electrical
  Engineering) Hochschule der Bundeswehr, Munich, Germany

ค.ศ. 2012 ฟุตบอลยุโรปทีโ่ ปแลนด์/ยูเครน
ค.ศ. 2014 ฟุตบอลโลกทีบ่ ราซิล
10. เลขาธิการ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรม
      ราชูปถัมภ์ ตัง้ แต่ 15 มีนาคม 2560 – ปัจจุบนั

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.0031

การอบรม

ประสบการณ์การทำ�งาน

1. พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
2. งานสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สือ่ สาร)
3. งานบริหารการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
4. งานบริหารสนามกอล์ฟกานตรัตน์ กองทัพอากาศ
5. งานบริหารหอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ
6. ผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศ บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
7. จัดรายการวิทยุคลืน่ 99, 95, 96 MHz และ 106.75 MHz
    ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 23.00 - 01.00 น.
8. บรรยายฟุตบอลเยอรมัน สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3, 9, True , GMM,
    PPTV วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์
9. การทำ�ข่าวฟุตบอลโลก / ฟุตบอลยุโรปตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1988
ค.ศ. 1988 ฟุตบอลยุโรปทีเ่ ยอรมัน
ค.ศ. 1992 ฟุตบอลยุโรปทีส่ วีเดน
ค.ศ. 1994 ฟุตบอลโลกทีส่ หรัฐอเมริกา
ค.ศ. 1996 ฟุตบอลยุโรปทีอ่ งั กฤษ
ค.ศ. 1998 ฟุตบอลโลกทีฝ่ รัง่ เศส
ค.ศ. 2000 ฟุตบอลยุโรปทีเ่ บลเยีย่ ม และเนเธอร์แลนด์
ค.ศ. 2002 ฟุตบอลโลกทีญ
่ ป่ี นุ่ และเกาหลีใต้
ค.ศ. 2004 ฟุตบอลยุโรปทีโ่ ปรตุเกส
ค.ศ. 2006 ฟุตบอลโลกทีเ่ ยอรมัน
ค.ศ. 2008 ฟุตบอลยุโรปทีอ่ อสเตรีย/สวิส
ค.ศ. 2010 ฟุตบอลโลกทีแ่ อฟริกาใต้

1. 2017 SPORT EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAMME FOR
INTERNATIONAL EXCELLENCE by SPORTS AUTHORITY OF THAILAND in conjunction with the WORLD ASSOCIATION FOR SPORT
MANAGEMENT (25-29 กันยายน 2560 )
2. SPORT LEADERS PROGRAMME 2017 by WORLD ACADEMY OF
SPORT in cooperation with SPORTS AUTHORITY OF THAILAND
(16 มกราคม - 31 มีนาคม 2560)
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10 นายประดิษฐ์ นิธิยานันท์
อายุ 68 ปี
กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- สาขา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกริก

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์การทำ�งานด้านสื่อมวลชน

- พ.ศ. 2516-2517  ฝึกงานกับ น.ส.พ.ประชาชาติ รายวัน
- พ.ศ. 2516-2520  ฝึกงานกับ บริษทั สยามสปอร์ต พับลิชชิง่ จำ�กัด
- พ.ศ. 2521-2554  ทำ�งานกับ บริษทั มติชน จำ�กัด (มหาชน)
(นักข่าวกีฬา, หัวหน้าข่าวกีฬา, หัวหน้าข่าวหน้าหนึง่ ,
  บรรณาธิการบริหาร, กรรมการบริษทั , บรรณาธิการอาวุโส
  และทีป่ รึกษาสำ�นักพิมพ์ มติชน)
- พ.ศ. 2523-2549  กรรมการ สมาคมผูส้ อ่ื ข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2537-2545  คณะกรรมาธิการฝ่ายสือ่ มวลชน
   สภากีฬาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ)
- พ.ศ. 2550-2556 ผูจ้ ดั รายการ “เวทีกฬ
ี า” ทางสถานีโทรทัศน์
   สยามกีฬาทีวี
- (อดีต) ผูส้ อ่ื ข่าวพิเศษของ น.ส.พ.สเตรท ไทมส์ สิงคโปร์, น.ส.พ.นิว สเตรท  
   ไทมส์ มาเลเซีย
- (อดีต) ผูร้ ว่ มรายการพิเศษของวิทยุ บีบซี ี ภาคภาษาไทย
- ผูป้ ฏิบตั งิ านพิเศษของทีมถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์, กีฬาเอเชีย่ นเกมส์
   และกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ของสถานีวทิ ยุ กองพล ที่ 1 รักษาพระองค์
- ทีมงานถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ค.ศ. 2002 และ ค.ศ. 2006
  ของ บริษทั ทศภาค จำ�กัด
- ทีมงานถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ค.ศ. 2008 และฟุตบอลโลก ค.ศ. 2010
  ของ บริษทั อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน)
- ผูบ้ รรยายพิเศษ โครงการหลักสูตรการบริหารจัดการกีฬา ของ
  ม.เกษตรศาตร์, มรภ.จันทรเกษม, ม.ศรีปทุม ฯลฯ
- พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ปรม สปอร์ต คลาสสิค จำ�กัด
- พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบนั กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

ประสบการณ์การด้านการทำ�ข่าว

- กีฬาซีเกมส์ 17 สมัย ได้แก่ ครัง้ ที่ 10 อินโดนีเซีย ค.ศ. 1979, ครัง้ ที่ 11
  ฟิลปิ ปินส์ ค.ศ. 1981,
  ครัง้ ที่ 12 สิงคโปร์ ค.ศ. 1983, ครัง้ ที่ 13 กรุงเทพมหานคร ค.ศ. 1985, ครัง้
  ที่ 14 อินโดนีเซีย ค.ศ. 1987, ครัง้ ที่ 15 มาเลเซีย ค.ศ. 1989, ครัง้ ที่ 16
  ฟิลปิ ปินส์ ค.ศ. 1991, ครัง้ ที่ 17 สิงคโปร์ ค.ศ. 1993, ครัง้ ที่ 18 เชียงใหม่  
  ค.ศ. 1995, ครัง้ ที่ 19 อินโดนีเซีย ค.ศ. 1997, ครัง้ ที่ 20 บรูไน ค.ศ. 1999,
  ครัง้ ที่ 21 มาเลเซีย ค.ศ. 2001, ครัง้ ที่ 22 เวียดนาม ค.ศ. 2003, ครัง้ ที่ 23  
  ฟิลปิ ปินส์ ค.ศ. 2005, ครัง้ ที่ 24 นครราชสีมา ค.ศ. 2007, ครัง้ ที่ 25 สปป.
  ลาว ค.ศ. 2009, ครัง้ ที่ 26 อินโดนีเซีย ค.ศ. 2011
- กีฬาเอเชีย่ นเกมส์ 7 สมัย ได้แก่ ครัง้ ที่ 8 กรุงเทพมหานคร ค.ศ. 1978,  ครัง้
  ที่ 9 อินเดีย ค.ศ. 1982, ครัง้ ที่ 10 เกาหลีใต้ ค.ศ. 1986, ครัง้ ที่ 11
  สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1990, ครัง้ ที่ 12 ญีป่ นุ่ ค.ศ. 1994, ครัง้ ที่ 13  
  กรุงเทพมหานคร ค.ศ. 1998, ครัง้ ที่ 14 เกาหลีใต้ ค.ศ. 2002
- กีฬาโอลิมปิกเกมส์ 7 สมัย ได้แก่ ครัง้ ที่ 23 ลอส แองเจลีส สหรัฐอเมริกา
  ค.ศ. 1984, ครัง้ ที่ 24 กรุงโซล เกาหลีใต้ ค.ศ. 1988, ครัง้ ที่ 25 เมืองบาร์เซ
  โลน่า สเปน ค.ศ. 1992, ครัง้ ที่ 26 เมืองแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา ค.ศ.
  1996, ครัง้ ที่ 27 นครซิดนีย่ ์ ออสเตรเลีย ค.ศ. 2000, ครัง้ ที่ 28 กรุงเอเธนส์  
  กรีซ ค.ศ. 2004 และ ครัง้ ที่ 29 กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ.
2008
- ฟุตบอลโลก 2 สมัย ได้แก่ ครัง้ ที่ 15 สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1984, ครัง้ ที่ 17   
  เกาหลีใต้-ญีป่ นุ่ ค.ศ. 2002
- กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2 สมัย ได้แก่ ครัง้ ที่ 22 เมืองแตกู เกาหลีใต้ ค.ศ.
  2003, ครัง้ ที่ 24 กรุงเทพมหานคร ค.ศ. 2007

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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ประสบการณ์การด้านกีฬา

- นักกีฬา นักฮ็อกกี้ ทีมชาติไทย พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2518
- อาสาสมัคร/เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครล่าม (เลซอง) ติดต่อประจำ�ทีมกีฬาต่าง
  ชาติ ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมมวยสากลสมัคร
  เล่นแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2528
- เจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน และล่ามทีมกีฬาต่างชาติ ของคณะกรรมการโอลิมปิค
  แห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2541
- คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายศูนย์สอ่ื มวลชน กีฬาซีเกมส์,
  กีฬาเอเชีย่ นเกมส์, กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน และกีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่
  จัดการแข่งขันในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2550
- คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สอ่ื มวลชน สาขาถ่ายทอดสดวิทยุ
  โทรทัศน์ และฝ่ายธุรกิจสิทธิประโยชน์ กีฬาเอเชีย่ นเกมส์ ครัง้ ที่ 13 พ.ศ.
  2541
- คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สอ่ื มวลชนกีฬามหาวิทยาลัยโลก พ.ศ.
2550
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
  ประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) หลายสมัย
- คณะทำ�งาน สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ยุค พล.อ.เชษฐา
  ฐานะจาโร และ พล.อ.สำ�เภา ชูศรี เป็นนายกสมาคม
- คณะทำ�งาน โครงการเตรียมนักมวยสากลสมัครเล่น ชุดกีฬาโอลิมปิกเกมส์
  ค.ศ. 1996 และ ค.ศ. 2000
- คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทย ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พ.ศ.
2544-2549
- คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) พ.ศ. 2549-2550
- กรรมการร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531-2539),
  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549)
- กรรมการ ร่าง พ.ร.บ.กีฬามวย และ พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ ของการกีฬาแห่ง
  ประเทศไทย (กกท.)
- คณะกรรมการโครงการนำ�ร่องฟุตบอลอาชีพ (โปรวินเชียล ลีก) ของการกีฬา
  แห่งประเทศไทย (กกท.) พ.ศ. 2541-2548

- กรรมการ บริษทั ไทยพรีเมียร์ลกี จำ�กัด และ คณะกรรมการพิจารณา
  มารยาท วินยั และข้อประท้วง ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.
  2551-2558
- (อดีต) คณะกรรมการบริหารศูนย์กฬ
ี า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
- (อดีต)ทีป่ รึกษา ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ,
   สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
- (ปัจจุบนั ) ทีป่ รึกษา สมาคมกีฬาว่ายน้�ำ แห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬามวย
  สากลแห่งประเทศไทย

การอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย IOD หลักสูตร DCP พ.ศ.   
  2549 / 2550
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คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee Member

11 นายสุเมธ เจนเจษฎา 			
อายุ 85 ปี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

12 นายวิชัย เจดีย์ 			
อายุ 94 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.ประจำ�จังหวัดนครนายก

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0

ประสบการณ์การทำ�งาน
- 2546 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2538 - ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ตซินดิเคท
- 2548 - ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- 2537 - ปัจจุบนั   ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
  
            บจ. สำ�นักงานเลิศนิมติ การบัญชีและกฎหมาย

ประสบการณ์การทำ�งาน
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

การอบรม
- 2005 Director Accreditation Program (DAP)

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

13 นายกิตติ ชีนะเกตุ			
อายุ 82 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
ประสบการณ์การทำ�งาน
- 2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2546 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
- 2506 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอิสระ
การอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547
- การบริหารจัดการ ทีเ่ ท็กซัส U.S.A
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

Siam Sport Syndicate Public Company Limited

14 นายไพรัช สหเมธาพัฒน์			
อายุ 76 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0
ประสบการณ์การทำ�งาน
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
  บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
การอบรม
- Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 102
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การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา

บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่
ทางการค้าว่า สยามกีฬารายวัน นัน้ เป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจเกีย่ วกับ กีฬาและ
สันทนาการ (Sports & Recreation) ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ โดยนายระวิ  โหลทอง
ซึ่งเดิมทำ�งานเป็นหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ โดยเริ่มจากทุน       
จดทะเบียนแรกเริ่ม 500,000 บาท โดยมีนิตยสาร  “กีฬาสยาม”   เป็น
สิ่งพิมพ์ฉบับแรก (เลิกพิมพ์ปี 2516) หลังจากนั้น    ก็มีการพิมพ์
นิตยสารเพิ่มขึ้น และฉบับที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักก็คือ “นิตยสาร

สตาร์ซอคเก้อร์” และได้มวี วิ ฒ
ั นาการพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์กฬ
ี ารายวัน
ฉบับแรกของเมืองไทยคือ “หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน” และมีการ
คิดค้นออกสิง่ พิมพ์ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีหนังสือพิมพ์
รายวันรวม 7 ฉบับ และนิตยสารด้านกีฬาและบันเทิงอีกกว่า 20 ฉบับ
นอกเหนือจากงานด้านสิง่ พิมพ์ บริษทั ยังได้มกี ารขยายการดำ�เนินธุรกิจ
ไปยังสื่อประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น ธุรกิจทีวีกีฬา ธุรกิจ
ดิจิตอลมีเดีย  ธุรกิจอีเว้นท์  เป็นต้น

1.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการบริษัท

2. จำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น  จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้กับบริษัท ไอ-สปอร์ต
จำ�กัด เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ		
3. มีการยุบบริษัทย่อย 2 บริษัทประกอบด้วย บริษัท สยามสปอร์ต      
มีเดีย แมเนจเม้นท์ จำ�กัด และบริษทั สยามสปอร์ตบุค๊ ส์ จำ�กัด โดย
โอนมาอยู่ที่บริษัทแม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ
่ ทุนในบริษทั คอร์โน แอนด์ แนช จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
4. มีการเพิม
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดอีเว้นท์ทั่วไป
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ

บริษทั มีแผนกลยุทธ์ ในการสร้างการเติบโตทางด้านContent Management เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักปฎิบัติ 8
ข้อหลัก เพื่อเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์

พันธกิจ (Mission)

ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ส นใจข่ า วสาร
ด้านกีฬาและบันเทิง
กลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารรวดเร็วทันเหตุการณ์
หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำ�ทางด้านธุรกิจด้านดิจิตอล
เป็นผู้นำ�ทางด้านธุรกิจด้านอีเว้นท์
สร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจการรับจ้างพิมพ์งาน
สร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจจัดจำ�หน่ายและขนส่งสือ่ สิง่ พิมพ์
และสินค้าอื่นๆ

ปี 2558
จำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ

ปี 2559

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญดังนี้

จำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษทั ไอ-สปอร์ต จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ร่วม ให้กบั
บุคคลภายนอกในสัดส่วนร้อยละ 12.5 บริษัทคงเหลือสัดส่วนร้อยละ
37.5 สาเหตุของการลดสัดส่วนครัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั ฯมีเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นและมีสภาพคล่องมากขึ้น

ปี 2557

ปี 2560

1. โอนธุรกิจเว็บไซต์ ให้กบั บริษทั สยามสปอร์ต ดิจติ อลมีเดีย จำ�กัด ซึง่
เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับการปรับโครงสร้างธุรกิจ บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด เป็น 100,000,000 บาท
(หนึ่งร้อยล้านบาท)

1. มีการเซ็นต์สัญญาร่วมธุรกิจระหว่าง บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล
มีเดีย จำ�กัด กับ BEIN SPORT ASIA PTE. LIMITED เพื่อให้ลูกค้า
สามารถรับชมไฮไลท์ฟุตบอลลีกที่ถูกลิขสิทธิ์
2. มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในจำ�นวนไม่เกิน
376,807,087 หุ้น

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญประกอบด้วย

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

3. มีการเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั สยามสปอร์ต ดิจติ อล มีเดีย
จำ�กัด จำ�นวน 45,000,000 บาท และ บริษทั คอร์โน แอนด์ แนช จำ�กัด
จำ�นวน 75,000,000 บาท
4. บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน) ได้ว่าจ้าง บริษัท สยามสปอร์ต
ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) พิมพ์และจัดส่งหนังสือพิมพ์รวมถึงนิตยสาร
ทั้งหมดในเครือมติชน
5. บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) มีการร่วมลงทุนกับ
บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จำ�กัด (มหาชน) (MFEC) ในการจัดตัง้ บริษทั ดิจทิ ลั
แซฟวี่ จำ�กัด เพื่อให้บริการระบบจำ�หน่ายตั๋วหรือบัตรเข้าชมการแสดง
ทุกประเภท รวมถึงบริการจัดงานหรือการแสดงต่างๆ
6. ซื้อเงินลงทุน (หุ้นสามัญ) ของบริษัท สยามพริ้นท์ จำ�กัด จำ�นวน
699,997 หุ้น มูลค่ารวม 132,000,000 บาท ชำ�ระเป็นเงินสด แหล่ง
เงินทุนที่ใช้เป็นเงินที่ได้รับการคืนเงินที่ค้างชำ�ระจาก บริษัท กิเลน            
การพิมพ์ จำ�กัด และมีการจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยในปี 2561

Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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ไม่เกิน 1,369,097,361 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม
่ ทุนของ บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด
(มหาชน) ครั้งที่ 7 (“SPORT-W7”) จำ�นวนไม่เกิน 456,365,787 หุ้น
และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
(“SPORT-W5”) จำ�นวนไม่เกิน 186,142,445 หุ้น

ปี 2562

1. มีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำ�กัด
จำ�นวน5,000,000 บาทในเดือนเมษายน 2562
2. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2562 ได้มมี ติอนุมตั เิ ข้าทำ�สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ กับบริษทั โหลทอง
โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในราคา 150 ล้านบาท โดย
บริษัท ได้รับชำ�ระเงินแล้วทั้งจำ�นวน ผลจากการขายที่ดินดังกล่าว
ทำ�ให้บริษทั ได้กลับรายการผลกำ�ไรจากการตีราคามูลค่าสินทรัพย์ ใหม่
ปี 2561
จำ�นวน 23.97 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีจำ�นวน 19.17 ล้านบาท) ไปยัง
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม
่ ทุน จำ�นวนไม่เกิน 2,011,605,593 หุน้ เพือ่ เสนอ ขาดทุนสะสม และบันทึกกำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน
ขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จำ�นวน 17.00 ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายได้อื่นในงบกำ�ไรขาดทุน

1.3 ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
		

บริษัทย่อย

ทุนชำ�ระแล้ว (บาท)

บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด
บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท สยามสปอร์ตบุ๊คส์ จำ�กัด
บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำ�กัด
บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำ�กัด
บริษัท สยามพริ้นท์ จำ�กัด

สัดส่วน (%)

145,000,000.00
    5,000,000.00
    5,000,000.00
145,000,000.00
   40,000,000.00
132,000,000.00

99.99
99.99
100
99.99
51*
99.99

120,000,000.00                 

37.5

    1,000,000.00
60,000,000.00

100
100		

บริษัทร่วม
บริษัท ไอ-สปอร์ต จำ�กัด

               

บริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัทร่วม
บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำ�กัด
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำ�กัด			

หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นกลุ่มพนักงานของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1 และผู้ถือหุ้นกลุ่มของบริษัท
ดิจิทัล เซฟวี่ จำ�กัด ในสัดส่วนอีกร้อยละ 49 ได้แก่บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำ�กัด (มหาชน) (“MFAC”) สัดส่วนร้อยละ 41.64
และกลุ่มพนักงานของ MFAC สัดส่วนร้อยละ 7.36
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บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

ดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับกีฬาและสันทนาการโดยเป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่าย
ด้านสิ่งพิมพ์กีฬาประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ จำ�นวน 9 ฉบับ ได้แก่
หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน มวยรายวัน สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน
สปอร์ตพูลรายวัน สปอร์ตแมนรายวัน ตลาดลูกหนังรายวัน ฟุตบอล
สยามรายวัน สยามดารารายวัน มวยเด็ด และอีเว้นท์ต่างๆ เป็นต้น

บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำ�กัด

บริหารธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการด้านอีเว้นท์ ได้แก่ งานประกวดมีส
ทีนไทยแลนด์, งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล ออโต ซาลอน เป็นงาน
จำ�หน่ายสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ราคาพิเศษ จากผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้า,
งานออปชัน่ เฟสต์ จำ�หน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เพือ่ คนรักรถแต่ง,
Thailand international sport expo การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีก
เยาวชนแห่งชาติ (Youth League) และอะคาเดมี่ เป็นสถาบันสอน
นักฟุตบอลระดับเยาวชน รวมทั้งบริหารสนามกีฬาเมืองทองธานี
(ปัจจุบันชื่อ สนามเอสซีจีสเตเดี้ยม) และอาคารธันเดอร์โดม

บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด

ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับดิจิตอลมีเดียด้านกีฬาและบันเทิงโดยมีราย
ได้มาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้
1. เว็บไซต์  ประกอบด้วย
www.siamsport.co.th
www.siamdara.com
www.fhm.in.th
www.girldaily.com
2. Application / vdo clip youtube facebook LINE
    TV และ social media อื่นๆ
3. รับจ้างผลิต Content ต่างๆ 			

บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจให้บริการระบบจำ�หน่ายบัตรงานแสดงต่างๆ รวมถึง
การติดตั้งระบบการจำ�หน่ายบัตรงานแสดงต่างๆ และบริการทำ�
โฆษณาประชาสัมพันธ์

บริษัท สยามพริ้นท์ จำ�กัด

ดำ �เนิ นธุ รกิ จ หลั กประเภทรั บจ้ างผลิ ตสิ่ งพิ มพ์ โดยดำ�เนิ นธุ รกิ จ      
โรงพิมพ์ ในลักษณะครบวงจร มีการให้บริการเริม
่ ตัง้ แต่การวางแผน
บริษัท สยามสปอร์ต บุ๊คส์ จำ�กัด
การผลิต รับจัดทำ�ต้นฉบับ จัดหน้า แบบแยกสี ถ่ายภาพขาวดำ� 
ดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับนิตยสารกีฬา ออกวางจำ�หน่ายเป็นรายสัปดาห์
ออกแบบกราฟิค ทำ�เพลท ทำ�ปรู๊ฟ พิมพ์ออฟเซตทั้งระบบป้อนแผ่น
และรายเดือน นอกจากนี้ยังมีการออกนิตยสารพิเศษเป็นครั้งคราว
และป้อนม้วน พับ ไสกาว จนเป็นสิ่งพิมพ์สำ�เร็จรูปหรือตามแนวคิด
ขึ้นอยู่กับกระแสความต้องการของลูกค้าในขณะนั้น ปัจจุบันเลิก
แบบ  One Stop Printing Facility
ประกอบธุรกิจ โอนผลิตภัณ์ทั้งหมดไปที่บริษัทแม่

บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำ�กัด

ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านทีวี แบ่งออกเป็น			
1. เช่าเวลาออกอากาศจานฟรีทีวี และดิจิตอลทีวี
2. รับจ้างผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดกีฬา และงานทุกประเภท
3. รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ทั่วไป

บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับกีฬาโดยเป็นผูจ้ ดั หาโฆษณาให้แก่สอื่ ของกลุม
่
บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบนั เลิกประกอบ
ธุรกิจ และโอนไปให้กับบริษัทแม่

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
100%

บจก. สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย

100%

บจก. สยามสปอร์ต บุ๊คส์

100%

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

บจก. สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์

100%

บจก. คอร์โน แอนด์ แนช

100%

บจก.
สยามพริ้นท์
100%

50%

บจก. ดิจิทัล แซฟวี่

37.50%

บจก. ไอ-สปอร์ต

100%
บจก. ไอ-สปอร์ต

100%
บจก. สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้างรายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

             หน่วย : ล้านบาท

2560

ร้อยละ

2561

ร้อยละ

2562

ร้อยละ

รายได้จากการขายและบริการ
ห นังสือพิมพ์
นิตยสาร              
อีเว้นท์ 
ดิจิตอลมีเดีย
รับจ้างพิมพ์
อื่นๆ                        

รวม					

449.49 
65.63
211.29 
21.98     
8.02

43.96
321.61
6.42
70.19 
20.66
231.23
2.15
25.02
0.78            317.74
6.34

27.29
5.96 
19.62
2.12
26.96
0.54

235.13
72.82
201.09 
42.47
271.95
30.33

24.64
7.63 
21.07
4.45 
28.49
3.18 

756.41

73.98            972.13

82.50

853.79

89.46

หนังสือพิมพ์  
นิตยสาร
อีเว้นท์
ดิจิตอลมีเดีย

187.33
5.06
26.98
46.71

18.32
0.49
2.64
4.57

99.04
5.18
33.66
68.40

8.40
0.44
2.86
5.80

41.10
2.06
17.15
40.29

รวม					

266.08

26.02

206.28

17.50

100.60

10.54

1,022.49

100.00

1,178.41

100.00

954.39

100.00

รายได้ค่าโฆษณา

รายได้รวม

4.31 
0.22 
1.80 
4.22 

หมายเหตุ   ค่าโฆษณาทีวีโอนไปอยู่ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม		
             หน่วย : ล้านบาท

2560
บริษัท
บริษัทย่อย              
รายได้รวม

756.36 
257.13
1,022.49

ร้อยละ
74.85
25.15
100.00

2561
584.90
593.51 
1,178.41

ร้อยละ
49.63
50.37 
100.00

2562
455.21
499.18
954.39

ร้อยละ
47.70
52.30 
100.00

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
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2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2.2.1 ธุรกิจสิ่งพิมพ์

มาจากรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

สิ่งพิมพ์ขะองบริษัทจะแยกออกเป็นหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร
หนังสือพิมพ์
1. สยามกีฬารายวัน

เป็นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับแรกของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และจำ�หน่าย
ตั้ ง แต่ ปี 2527 โดยจะเน้ น การเสนอข่ า วด้ า นกี ฬ าทั้ ง ในและต่ า ง
ประเทศทุกประเภทกีฬา โดยเนื้อหาข้างในจะเป็นการรายงานผล
การแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน บทวิเคราะห์วิจารณ์ โดยนักเขียน
ของบริษัทและบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง คอลัมน์เด่น รวมทั้งการ
นำ�เสนอภาพข่าวกีฬาทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก		

5. สปอร์ตแมนรายวัน

เป็นหนังสือรายวันฉบับทีห่ า้ ของบริษทั เริม
่ จัดพิมพ์และวางจำ�หน่าย
ในเดือนกันยายน 2544  ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัตราต่อ
รองกีฬาทุกประเภทจากทั่วโลก
		

6. ตลาดลูกหนังรายวัน
เป็นหนังสือรายวันฉบับทีห่ กของบริษทั เริม่ จัดพิมพ์และวางจำ�หน่าย
ในเดือนสิงหาคม 2549  ซึง่ เป็นหนังสือทีม
่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับโปรแกรม
ผลการแข่งขันและการวิเคราะห์ฟุตบอลลีกรองของยุโรป

2. สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน

เป็นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับที่สองของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวาง
จำ�หน่ายในปี 2535 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเน้นข่าวสารด้าน
ฟุตบอลต่างประเทศเป็นหลัก เนื้อหาข้างในจะแยกประเภทตาม
ประเภทฟุตบอล เช่น ฟุตบอลพรีเมียร์ลกี (อังกฤษ), ฟุตบอลบุนเดสลีกา้ (เยอรมัน), ฟุตบอลลาลีกา้ (สเปน), ฟุตบอลกัลโช่ (อิตาลี) เป็นต้น
โดยมีนักเขียนของบริษัทและบุคคลภายนอกที่มีชื่อเสียง เป็นผู้
วิเคราะห์ วิจารณ์ ฟุตบอลในแต่ละลีก

3. มวยสยามรายวัน

เป็นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับที่สามของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวาง
จำ�หน่ายในปี 2537 ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเน้นข่าวสารด้าน
กี ฬ ามวยทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ว่ า กี ฬ ามวยมี
แนวโน้มของการเติบโตมากขึ้นเพราะมีการจัดแข่งขันชกมวยทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นสนามมวยลุมพินี สนามมวยราชดำ�เนิน สนามมวย
อ้อมน้อย และ สนามมวยช่อง 7 สี สำ�หรับเนื้อหาจะเป็นการรายงาน
ผลการชกมวย โปรแกรมการชก รวมทัง้ การวิเคราะห์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
( ปัจจุบันเป็นฉบับแทรกในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน )

7. ฟุตบอลสยามรายวัน

เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับที่เจ็ดของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวาง
จำ�หน่ายในเดือนมีนาคม 2560 ซึง่ เป็นหนังสือพิมพ์ทม่ี เี นือ้ หาเกีย่ วกับ
ฟุตบอลในประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการแข่งขัน และการ
วิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลไทย ( ปัจจุบนั เป็นฉบับแทรกในหนังสือพิมพ์
สยามกีฬารายวัน

8. สยามดารารายวัน

เป็ น หนั ง สื อ บั น เทิ ง รายวั น ฉบั บ แรกของบริ ษั ท เริ่ ม จั ด พิ ม พ์ แ ละ
จำ�หน่ายในปี 2548 เป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านบันเทิงฉบับแรกของ
ประเทศไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับดารา ละคร เพลง ทั้งในและต่างประเทศ
( ปัจจุบันเป็นฉบับแทรกในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน )

9. มวยเด็ด

เป็นหนังสือพิมพ์กีฬาฉบับที่เก้าของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวาง
จำ�หน่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ซึง่ เป็นหนังสือพิมพ์ทม
ี่ เี นือ้ หา
เป็นหนังสือรายวันฉบับที่สี่ของบริษัท เริ่มจัดพิมพ์และวางจำ�หน่าย วิเคราะห์กีฬามวยทั้งในและต่างประเทศ การรายงานผลการชกมวย
ในปี 2539 ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเน้นในเรื่องอัตราต่อรองกีฬา โปรแกรมการชก ซึ่งวางจำ�หน่ายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกีฬาประเภทฟุตบอลเป็นหลัก รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็น การทำ�นายผลการแข่งขัน และสถิติผลการ
แข่งขันทุกลีกดัง โดยนักเขียนของบริษัท			

4. สปอร์ตพูลรายวัน
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รายงานประจำ�ปี 2562
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นิตยสาร			
ในส่วนของนิตยสาร ปัจจุบันบริษัทมีนิตยสารหลายฉบับแยกเป็น
กลุ่มได้ดังนี้			
กลุ่มฟุตบอล
กลุ่มมวย
กลุ่มอื่นๆ
กลุ่มบันเทิง

ได้แก่ สตาร์ซอคเก้อร์ และฟุตบอลสยาม
ได้แก่ มวยสยาม และมวยโลก
ได้แก่ นิตยสารสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ
ได้แก่ เอนเตอร์เทน

สตาร์ซอคเก้อร์
เริ่มตีพิมพ์ ในปี 2518 สตาร์ซอคเก้อร์เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะในเรื่อง
ราวของทีมและนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของการแข่งขันฟุตบอลลีก
ต่างๆ ในทวีปยุโรป เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความ ถูก
ต้องแม่นยำ� ฉับไว บริษัทจึงได้ทำ�การส่งนักข่าวไปประจำ�การ อยู่ใน
ประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ, สเปน, อเมริกา, ญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อทำ�
หน้าที่รายงานข่าวกลับเมืองไทย

นิตยสารสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ
ปัจจุบันบริษัทได้พิมพ์นิตยสารเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลต่างประเทศ
ประกอบด้วย นิตยสารแฟนผี เป็นต้น นิตยสารเหล่านีจ้ ะจัดพิมพ์เป็น
รายเดือน นำ�เสนอเนื้อหาเรื่องราวของแต่ละสโมสรเช่น ผลงาน
ในอดีต นักเตะยอดเยีย่ ม โปรแกรมการแข่งขัน ข่าวความเคลือ่ นไหว
ของสโมสรและประวัตินักเตะ เป็นต้น

เอนเตอร์เทน
เป็นนิตยสารด้านบันเทิงราย 15 วัน โดยเนือ้ หาหลักคือ การรายงาน
ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ ไทยทั้ง
ในและต่ า งประเทศ นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทวิ จ ารณ์ และบทแนะนำ �
ภาพยนตร์
				

ฟุตบอลสยาม
เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ที่เสนอข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับความ
เคลื่ อ นไหวของกี ฬ าฟุ ต บอลในประเทศและแถบประเทศเอเชี ย
(สิงคโปร์, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน ฯลฯ)

มวยสยาม

เดิมบริษทั พิมพ์สปั ดาห์ละ 2 ครัง้ แต่ปจั จุบนั บริษทั ได้ลดการพิมพ์ลง
เหลื อ สั ป ดาห์ ล ะครั้ ง เป็ น นิ ต ยสารที่ เ น้ น ในการเสนอข่ า วความ
เคลือ่ นไหวของวงการกีฬามวยไทย ทัง้ รายงานผลการชก สถิตกิ ารชก
ประวัตขิ องนักมวย การคาดคะเนผลการชก บทวิเคราะห์วจิ ารณ์

มวยโลก
เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ท่ีรายงานความเคลื่อนไหวของกีฬามวย
สากลอาชีพทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เนือ้ หาประกอบด้วยการ
รายงานผลการชก การจัดอันดับนักชก ประวัตนิ กั ชก โปรแกรมการชก

นิตยสารอื่นๆ
เป็นนิตยสารทีบ่ ริษทั จัดพิมพ์ขนึ้ เป็นกรณีพเิ ศษเช่น นิตยสารฟุตบอล
โลก จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อมี การแข่งขันฟุตบอลโลก, นิตยสารยูโร จัดพิมพ์
เมือ่ มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร, ไกด์บคุ๊ ส์ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล
เป็นต้น

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

2.2.2 ธุรกิจโทรทัศน์					
การดำ�เนินงานด้านธุรกิจโทรทัศน์แบ่งเป็น 4 ลักษณะดังนี้
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2.2.3 ธุรกิจอีเว้นท์					

ดำ�เนินงานโดยบริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
เป็นการบริหารจัดการอีเว้นท์ด้านกีฬาและบันเทิงเป็นหลัก และจัด
เป็นประจำ�ทุกปีโดยเป็นผู้จัดอีเว้นท์เองและร่วมจัดอีเว้นท์กับพาร์ท
(1) สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
				
ดำ�เนินงานภายใต้ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำ�กัด โดยดำ�เนิน เนอร์อื่นๆ
การบริหารงานให้แก่ สถานีทีวีกีฬา ช่อง T-Sports Channel ของ
2.2.4 ธุรกิจดิจิตอลมีเดีย		
การกีฬาแห่งประเทศไทย รายได้มาจากค่ารับจ้างผลิตรายการ และ
ถื อ เป็ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ดำ� เนิ น งานภายใต้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยคื อ บริ ษั ท สยาม
ค่าโฆษณา						
สปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
(1) Website ประกอบด้วย
(2) รายการทีวี						
www.siamsport.co.th, www.girldaily.com
รายการพิเศษ
www.siamdara.com, www.fhm.in.th
เป็นรายการโทรทัศน์ที่ บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน)
2) Application/VDO clip, YouTube, Facebook,
เป็นผู้ดำ�เนินการเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่
LineTV
เช่น ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร บริษัทจะติดต่อเช่าเวลาออกอากาศ
(3) รับจ้างผลิต Content ต่างๆ
จากสถานีโทรทัศน์ เพื่อหาสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนรายการโดย

		

จะบันทึกเป็นค่าโฆษณา
โดยรูปแบบรายการจะเป็นลักษณะการรายงานผลการแข่งขันในอดีต
สถิตทิ สี่ �ำ คัญ รายงานผลการแข่งขันปัจจุบนั การวิเคราะห์และวิจารณ์
เกมการแข่งขันก่อนเริม
่ ทำ�การแข่งขัน นำ�เสนอโปรแกรมการแข่งขัน
สำ�หรับพิธกี รในรายการบริษทั จะใช้นกั ข่าวของบริษทั เอง และว่าจ้าง
บุคคลภายนอก
		

รายการประจำ�					

รายการโทรทัศน์ที่ดำ�เนินงานโดย บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น
จำ�กัด ประกอบด้วย		
รายการเวิลด์ ซอคเกอร์ แอนด์ สปอร์ต ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ทีวี
ทุกวันเสาร์ 23.30-00.00 น.

(3) รับผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด			

ดำ�เนินงานภายใต้ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำ�กัด ปัจจุบัน
รับจ้างผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟุตบอลลีกอาชีพของ
ประเทศไทย อาทิ ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก, ฟุตบอลลีกเยาวชนแห่ง
ชาติ, การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์, การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ,
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาคนพิการแห่งชาติ, กีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ  
รวมทัง้ กีฬาประเภทอืน่ ๆ การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศในระดับประเทศ
และนานาชาติ ของสมาคมกีฬาต่างๆ

(4) รับจ้างผลิตรายการทีวี				

ดำ�เนินงานภายใต้ บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำ�กัด รับผลิต
รายการให้กับสถานีโทรทัศน์ดิจิตัล 			

2.2.5 ธุรกิจบริการระบบจำ�หน่ายบัตร		

ถือเป็นธุรกิจใหม่ดำ�เนินงานภายใต้บริษัทย่อย คือ บริษัท ดิจิทัล
แซฟวี่ จำ�กัด   ดำ�เนินธุรกิจให้บริการระบบจำ�หน่ายบัตรงานแสดง
ต่างๆ  รวมถึงการติดตัง้ ระบบการจำ�หน่ายบัตรงานแสดงต่างๆ และ
บริการทำ�โฆษณาประชาสัมพันธ์

2.2.6 ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

ถือเป็นธุรกิจใหม่ด�ำ เนินงานภายใต้บริษทั ย่อย คือ บริษทั สยามพริน้ ท์
จำ�กัด   ดำ�เนินธุรกิจหลักประเภทรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ โดยดำ�เนิน
ธุรกิจโรงพิมพ์ ในลักษณะครบวงจร มีการให้บริการเริ่มตั้งแต่การ
วางแผนการผลิต รับจัดทำ�ต้นฉบับ จัดหน้า แบบแยกสี ถ่ายภาพ
ขาวดำ�  ออกแบบกราฟิค ทำ�เพลท ทำ�ปรู๊ฟ พิมพ์ออฟเซตทั้งระบบ
ป้อนแผ่นและป้อนม้วน พับ ไสกาว จนเป็นสิง่ พิมพ์ส�ำ เร็จรูปหรือตาม
แนวคิดแบบ One Stop Printing Facility
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2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน		

ลักษณะการตลาด					
2.3.1 กลยุทธ์ด้านการตลาด			
จัดให้มีนักข่าวในต่างประเทศ

2.3.2 นโยบายด้านราคา		
สิ่งพิมพ์ 				

ในการตั้งราคาสิ่งพิมพ์ ทางบริษัทจะพิจารณาจากราคาตลาดของ
สิ่งพิมพ์ประเภทเดียวกัน เช่น หนังสือพิมพ์ จะดูราคาของค่ายอื่น
ประกอบแล้ววางตำ�แหน่งให้อยูร่ ะหว่างกลางเนือ่ งจากกลุม่ เป้าหมาย
ของบริษทั เป็นคนระดับกลางถึงล่างซึง่ กำ�ลังซือ้ เป็นส่วนสำ�คัญ นอก
เหนือจากในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท
อย่างมีนัยสำ�คัญ เช่น ราคากระดาษปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทจะมี
การทบทวนการขึ้นราคาเป็นครั้งๆ ไป

บริษัทได้มีนโยบายในการทำ�ข่าวโดยการส่งนักข่าวของบริษัทไป
ประจำ�อยู่ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ, สเปน, เยอรมนี, อเมริกา,
ญีป
่ นุ่   เพือ่ ให้การรายงานข่าวเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ� 
ที่สำ�คัญจะได้รายงานข่าวความเคลื่อนไหวด้านกีฬาที่เกิดขึ้นในแต่
ละประเทศที่ประจำ�อยู่ ซึ่งจะไม่มีเกร็ดข่าวในข่าวกีฬาของสำ�นักข่าว
ต่ า งประเทศที่ ใ ช้ กั น อยู่ เ ช่ น สำ � นั ก ข่ า วรอยเตอร์ , สำ � นั ก ข่ า วเอพี , โทรทัศน์
สำ�นักข่าวเอ.เอฟ.พี เป็นต้น ทำ�ให้ประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์ เนื่องจากรายการโทรทัศน์ด้านกีฬามีอยู่หลายรายการทำ�ให้การ
ของบริษัทมีความโดดเด่นกว่าข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์ทั่วๆไป
แข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้นการกำ�หนดราคาค่าโฆษณา บริษัทจะขาย
ค่าโฆษณาในราคาตลาดเมื่อเทียบเคียงกับรายการประเภทเดียวกัน
จัดให้มีนักข่าวภูมิภาค
เนื่องจากฟุตบอลอาชีพในไทยกำ�ลังเป็นที่นิยมและมีระยะเวลาการ โดยมีส่วนลดการค้าเป็นตัวจูงใจให้กับลูกค้า เช่น ถ้าจองลงโฆษณา
แข่งขันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม บริษัทมีการจัดส่ง ระยะยาว 3, 6, 9 หรือ 12 เดือน บริษัทจะให้ส่วนลดพิเศษ
นักข่าวและช่างภาพไปในแต่ละภูมิภาคเพื่อนำ�เสนอผลการแข่งขัน
ความเคลื่อนไหวต่างๆ
การรับจ้างผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด		
เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายทำ�ให้มีการแข่งขัน ดังนั้นบริษัท
จัดให้มีคอลัมน์พิเศษ
จะยึดราคาตลาดหรือราคากลางในการรับจ้างและมีการทำ�สัญญา
การจัดให้มคี อลัมน์พเิ ศษขึน้ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นมีสว่ นร่วมในหนังสือพิมพ์
ระยะยาว เช่น  3 เดือน  6 เดือน  1 ปี หรือ 3 ปี เป็นต้น 		
เช่ น การเขี ย นจดหมายเข้ า มาหาคอลั ม นิ ส ต์ แ ล้ ว นำ � ไปลงใน
หนังสือพิมพ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นหรือ การรับจ้างผลิตรายการทีว		ี
การจัดให้มกี ารทายผลกีฬาโดยมีรางวัลมอบให้เปิดหน้าสกูป
๊ ข่าวทีม
่ ี การรับจ้างผลิตรายการทีวเี ป็นการตกลงระหว่างผูว้ า่ จ้างกับผูร้ บั จ้าง
ผู้สื่อข่าวอยู่ต่างประเทศ
โดยบริษัทจะพิจารณากำ�หนดราคาโดยคิดจากต้นทุนบวกด้วยกำ�ไร
ในอัตราที่เหมาะสม และมีการทำ�สัญญาระยะยาว
จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์พิเศษ		
เมื่อมีเหตุการณ์ ใดที่กำ�ลังเป็นที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น บริษัท การรับจ้างทำ�อีเว้นท์
จะจัดพิมพ์ออกวางจำ�หน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การรับจ้างทำ�อีเว้นท์ส่วนใหญ่บริษัทกับลูกค้าได้ทำ�กันมาเป็นระยะ
ทันที ทำ�ให้ลูกค้าติดตามสิ่งพิมพ์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้
เวลายาวนาน ดังนั้นราคาจะมีการปรับขึ้นทุกปีอย่างน้อยร้อยละ 5
สิ่งพิมพ์ของบริษัทประสบความสำ�เร็จทุกครั้งเมื่อวางตลาด
			

กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน

		

บริษทั มีการจำ�แนกอย่างชัดเจน เช่น สยามกีฬารายวัน เป็นเรือ่ งราว
ของกีฬาทุกประเภททัง้ ในและต่างประเทศ, สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน เป็น
เรือ่ งราวของกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่,  มวยรายวัน เป็น
เรือ่ งราวกีฬามวยทุกประเภททัง้ ในและต่างประเทศ เป็นต้น ทำ�ให้ผอู้ า่ น
ทีส่ นใจกีฬาในแต่ละเรือ่ งสามารถติดตามได้อย่างถูกต้องและคุม้ ค่ากับ
เนือ้ หาทีต่ อ้ งการรู้

เนื้อที่โฆษณาเป็นแพ็คเกจ
เนื่องจากบริษัทมีสื่อด้านกีฬาทั้งหนังสือพิมพ์รายวัน, นิตยสาร,
รายการโทรทัศน์, เว็บไซต์ ทำ�ให้บริษัทสามารถกำ�หนดให้ลูกค้าลง
เป็นแพ็คเกจ คือขายโฆษณาในหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, รายการ
โทรทัศน์, อีเว้นท์, เว็บไซต์ และรับจ้างพิมพ์ ในราคาที่ประหยัดกว่า
การแยกใบสั่งซื้อ  ซึ่งถือเป็นการจูงใจที่ได้ผลเป็นอย่างดีี

การบริการระบบจำ�หน่ายบัตร				
การบริการเป็นการตกลงระหว่างผู้ ให้บริการกับผู้รับบริการ โดย
บริษัทจะพิจารณากำ�หนดราคาโดยคิดจากต้นทุนบวกด้วยกำ�ไรใน
อัตราที่เหมาะสม

การรับจ้างพิมพ์งาน
การบริการเป็นการตกลงระหว่างผู้ ให้บริการกับผู้รับบริการ โดย
บริษัทจะพิจารณากำ�หนดราคาโดยคิดจากต้นทุนบวกด้วยกำ�ไรใน
อัตราที่เหมาะสม

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะของลูกค้า

Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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รายการโทรทัศน์						

หนังสือพิมพ์						

บริษัทจะจัดจำ�หน่ายผ่านตัวแทนร้านค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทจะให้
ส่วนลดการค้าร้อยละ 30 จากราคาหน้าปก ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทน
จำ�หน่ายประมาณ 400 รายทั่วประเทศ โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดส่ง
ให้กับลูกค้ามีทั้งใช้รถยนต์ของบริษัท จ้างสายส่งอาชีพ หรือเครื่อง
บินของการบินไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้มีช่องทางการขายในร้าน
สะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น ซีเอ็ดบุ๊คส์ เทสโก้โลตัส B2S ร้าน
นายอินทร์ เป็นต้น

นิตยสาร 						
บริษัทจำ�หน่ายผ่านตัวแทนจัดจำ�หน่ายรายใหญ่ของประเทศคือ
บริษัท ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จำ�กัด โดยบริษัทจะให้ส่วนลดการค้าร้อยละ
35 จากราคาหน้าปก โดยบริษทั จัดส่งหนังสือให้กบั ลูกค้าแล้วลูกค้า
ไปกระจายส่งให้กับเอเย่นต์ต่างๆเอง

ค่าโฆษณา						

จะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเอเยนซี่โฆษณาและลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้า
โดยตรง				

การรับผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด/การรับจ้าง
ผลิตรายการทีวี/อีเว้นท์				

จะมีทั้งลูกค้าที่เป็นเอเยนซี่โฆษณาและลูกค้าที่เป็นเจ้าของสินค้า
โดยตรง

การบริการระบบจำ�หน่ายบัตร

ลูกค้าเป็นเจ้าของงานโดยตรง เช่น ทีมสโมสรฟุตบอล ผูจ้ ดั คอนเสิรต์
เป็นต้น

การรับจ้างพิมพ์งาน

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง โดยจะมีพนักงานขายเป็น
ผู้ติดต่อหาลูกค้าหรือผ่านตัวแทนนายหน้า ซึ่งบริษัทให้ค่านายหน้า
เป็นผลตอบแทน

บริษัทมีการติดต่อผ่านทั้งเอเยนซี่โฆษณาและลูกค้าที่เป็นเจ้าของ
สินค้าโดยตรง โดยจะมีพนักงานขายเป็นผู้ติดต่อหาลูกค้า นอกจาก
นี้ นั ก ข่ า วยั ง มี ส่ ว นช่ ว ยหาลู ก ค้ า ซึ่ ง บริ ษั ท ให้ ค่ า นายหน้ า เป็ น ผล
ตอบแทน

ตารางลักษณะลูกค้า				
ประเภท		
กีฬา

         บันเทิง

กลุ่มผู้บริโภค		
ชายและหญิงอายุ 12 ปีขึ้นไป

ชายและหญิงอายุ 12 ปีขึ้นไป

         บริการระบบจำ�หน่ายบัตร          ชายและหญิง
         รับจ้างพิมพ์

บุคคล และ นิติบุคคล

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย		
   

ผลิตภัณฑ์ด้านกีฬา เครื่องดื่ม รถยนต์
รถจักรยานยต์ เครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องใช้ ไฟฟ้า
ร้านอาหาร สถานบันเทิง โทรศัพท์เคลื่อนที่
โรงภาพยนตร์ สินค้าสุขภาพและความงาม
เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ไฟฟ้า
การแสดงต่างๆ  เช่น คอนเสิร์ต,
การแข่งขันของทีมสโมสรต่างๆ  เป็นต้น
หนังสือ, โบรชัวร์, แผ่นพับ และแบบเรียน  เป็นต้น

2.4 สภาพการแข่งขัน
สิ่งพิมพ์
สือ่ สิง่ พิมพ์ดา้ นกีฬา (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร) บริษทั ถือครองส่วน
แบ่งทางด้านการตลาดเป็นอันดับหนึ่งกว่าร้อยละ  90   เนื่องจากสิ่ง
พิมพ์ด้านกีฬาในบ้านเรายังมีจำ�นวนน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นสิ่งพิมพ์
ของบริษทั ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั ดำ�เนินการด้านกีฬามาเป็นเวลานาน
กว่า 40 ปี สำ�หรับนิตยสารด้านบันเทิงบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด

กว่าร้อยละ 20 สำ�หรับแนวโน้มในอนาคตธุรกิจสิง่ พิมพ์ดา้ นกีฬาและ
บันเทิงยังคงสามารถดำ�เนินธุรกิจได้โดยจะมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การนำ�เสนอข่าวสารไปในทิศทางทีผ่ อู้ า่ นให้ความสนใจและบริษทั จะ
ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ ได้
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ธุรกิจโทรทัศน์

รายการกีฬาทางโทรทัศน์ ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายการเป็นจำ�นวนมาก
มีทุกช่อง บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายการดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทมี
ความได้เปรียบในแง่ของเนื้อหา คุณภาพของรายการ เพราะบริษัท
มีศูนย์ข้อมูลด้านกีฬาทุกประเภทตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งผู้
ดำ�เนินรายการเป็นนักข่าวของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้ชม ทำ�ให้
รายการติดอันดับสูงสุด 5 รายการแรก
แนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจทางโทรทัศน์คอ่ นข้างรุนแรงเนือ่ งจาก
มีผู้ประกอบการหลายราย ซึ่งนโยบายด้านราคาจะเป็นตัวแปรหลัก
ทำ�ให้ผู้สนับสนุนรายการสนใจลงโฆษณา ดังนั้นจะมีการแข่งขัน
ด้านราคาสูงมากในอนาคต สำ�หรับนโยบายของบริษัทคือการเน้น
คุณภาพรายการเป็นหลัก เน้นการถ่ายทอดสดและ รับผลิตรายการ
ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องดิจิตอล

ธุรกิจอีเว้นท์

ธุรกิจดิจิตอล						
เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.siamsport.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านกีฬาทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ ได้รับความนิยมเป็น
อันดับหนึง่ ในด้านกีฬาและติดอันดับ 1 ใน 10 ของเว็บไซต์ทงั้ หมดของ
ไทย www.siamdara.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลด้านบันเทิงทั้ง
ในและต่างประเทศ และ www.fhm.in.th เป็นเว็บไซต์ภายใต้นติ ยสาร
เอฟ.เอช.เอ็ม ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ผู้ชาย และแฟชั่นนาง
แบบ www.girldaily.com เป็นเว็บไซต์คอมมูนติ เี้ กีย่ วกับแฟชัน่ , บิวตี้ ,
ไลฟ์สไตล์ ของผู้หญิง ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจดิจิทัลให้ครบวงจร โดย
การทำ�  Content Management สร้าง Application ต่างๆ ผ่านช่อง
ทาง Face book Page, YouTube และ LINE ส่งเสริมการตลาด โดย
การจัดกิจกรรมให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกกับคอลัมน์นิสต์ เป็นต้น

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

				
โรงพิมพ์ของบริษทั มีเครือ่ งจักรทีย่ งั คงเหลือกำ�ลังการผลิต ซึง่ สามารถ
รับงานเพิม่ ได้อกี อนาคตคาดว่าจะขยายการรับงานจากต่างประเทศเพิม่
มากขึ้น เริ่มที่ประเทศที่อยู่ใน AEC แล้วต่อเนื่องไปยังประเทศอื่น

การจัดงานอีเว้นท์ บริษทั มีความเชีย่ วชาญในการจัดอีเว้นท์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับด้านกีฬา ได้เปรียบในแง่ของความเป็นสื่อกีฬา คุณภาพของงาน ธุรกิจบริการระบบจำ�หน่ายบัตร				
เพราะบริษัทมีศูนย์ข้อมูลด้านกีฬาทุกประเภทตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บริษทั มีหน่วยงานด้านบริการระบบจำ�หน่ายบัตร ซึง่ การกำ�หนดรูปแบบ
ทำ�ให้บริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งแนวโน้มการแข่งขันค่อนข้าง ของงานขึน้ อยูก่ บั การตกลงระหว่างผูว้ า่ จ้างและผูร้ บั จ้าง จากนัน้ ทีมงาน
รุนแรงเนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายและการแข่งขันด้านราคาสูง จะเป็นผู้ดำ�เนินการเองทั้งหมด
มาก สำ�หรับนโยบายของบริษัทคือการเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก

2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ก.การผลิต
(1) กำ�ลังการผลิต
หนังสือพิมพ์รายวัน
บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือสยามกีฬารายวันและหนังสือพิมพ์สตาร์
ซอคเก้อร์รายวัน โดยเครื่องพิมพ์ของบริษัทเอง (ยกเว้นบางช่วงจ้าง
บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำ�กัด จัดพิมพ์ ในกรณีที่เครื่องพิมพ์เสีย) ส่วน
มวยรายวัน, สปอร์ตพูลรายวัน, สปอร์ตแมนรายวัน, ตลาดหลูกหนัง และ
สยามกีฬารายวัน(กรอบกรุงเทพ)
สยามกีฬารายวัน(กรอบต่างจังหวัด)
มวยรายวัน(กรอบกรุงเทพ)
มวยรายวัน(กรอบต่างจังหวัด)
สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน(กรอบกรุงเทพ)
สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน(กรอบต่างจังหวัด)
สปอร์ตพูลรายวัน(กรอบกรุงเทพ)
สปอร์ตพูลรายวัน(กรอบต่างจังหวัด)
สปอร์ตแมนรายวัน(กรอบกรุงเทพ)
สปอร์ตแมนรายวัน(กรอบต่างจังหวัด)
ตลาดลูกหนังรายวัน(กรอบกรุงเทพ)
ตลาดลูกหนังรายวัน(กรอบต่างจังหวัด)
ฟุตบอลสยามรายวัน
มวยเด็ด

ฟุตบอลสยามจ้าง บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำ�กัด จัดพิมพ์ ขั้นตอนการ
พิมพ์จะเริ่มที่กองบรรณาธิการทำ�การปิดข่าว แล้วส่งให้กับฝ่ายเตรียม
ผลิตเพื่อจัดทำ�เพลทแม่พิมพ์ เสร็จแล้วส่งลงไปพิมพ์ โดยเวลาในการ
พิมพ์หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเป็นดังนี้

จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ
จะเริ่มพิมพ์ประมาณ

21.25 - 23.50 น.
20.30 - 21.25 น.
20.30 - 20.55 น.
20.30 - 20.55 น.
22.00 - 23.00 น.
22.00 - 23.00 น.
22.00 - 22.50 น.
22.00 - 22.50 น.
20.05 - 20.35 น.
20.05 - 20.35 น.
20.45 - 21.10 น.
20.45 - 21.10 น.
21.25 - 23.50 น.
20.20 - 21.45 น.

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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กำ�ลังการผลิตเต็มที่ (พันฉบับ)

สยามกีฬารายวัน (1)
สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน (2)
มวยรายวัน (3)
สปอร์ตพูลรายวัน (4)
สปอร์ตแมนรายวัน (5)
ตลาดลูกหนังรายวัน (6)
ฟุตบอลสยามรายวัน (7)
มวยเด็ด (8)

ปริมาณการผลิตจริง (พันฉบับ)
สยามกีฬารายวัน
สตาร์ซอคเก้อร์รายวัน
มวยรายวัน
สปอร์ตพูลรายวัน
สปอร์ตแมนรายวัน
ตลาดลูกหนังรายวัน
ฟุตบอลสยามรายวัน
มวยเด็ด

(1) กำ�ลังการผลิตวิ่งได้สูงสุด
(2) กำ�ลังการผลิตวิ่งได้สูงสุด
(3) กำ�ลังการผลิตวิ่งได้สูงสุด
(4) กำ�ลังการผลิตวิ่งได้สูงสุด
(5) กำ�ลังการผลิตวิ่งได้สูงสุด
(6) กำ�ลังการผลิตวิ่งได้สูงสุด
(7) กำ�ลังการผลิตวิ่งได้สูงสุด
(8) กำ�ลังการผลิตวิ่งได้สูงสุด

นิตยสาร

27,500
50,000
27,500
27,500
27,500
27,500
27,500
27,500

2561

2562

20,075.00
36,500.00
10,037.00
60,225.00
20,075.00
20,075.00
20,075.00
       -

20,075.00
36,500.00
10,037.00
60,225.00
20,075.00
20,075.00
20,075.00
       -

20,075.00
36,500.00
       60,225.00
20,075.00
20,075.00
       10,040.00

4,152.00
8,903.00
3,719.00
18,692.00
7,381.00
6,790.00
2,258.00
       -

4,935.00
7,496.00
   1,192.00
14,388.00
  5,913.00
  5,557.00
     780.00
     -

9,167.00
15,611.00
       29,144.00
11,684.00
11,497.00
       6,283.00

ฉบับต่อชั่วโมง
ฉบับต่อชั่วโมง
ฉบับต่อชั่วโมง
ฉบับต่อชั่วโมง
ฉบับต่อชั่วโมง
ฉบับต่อชั่วโมง
ฉบับต่อชั่วโมง
ฉบับต่อชั่วโมง

เนื่ อ งจากการผลิ ต ในส่ ว นที่ เ ป็ น นิ ต ยสารมี ป ริ ม าณที่ ต่ำ �  ทำ � ให้ ไ ม่ มี
ความจำ�เป็นที่จะต้องลงทุนในส่วนของเครื่องจักร สำ�หรับการพิมพ์
ในส่วนของนิตยสารบริษัทได้ทำ�การว่าจ้าง บริษัท สยามพริ้นท์ จำ�กัด
ในการจัดพิมพ์นิตยสารทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทจะรับผิดชอบในการจัดทำ�
ART WORK, ถ่าย LAY OUT , ลงเพลทและจัดหากระดาษ ส่วนค่าใช้
จ่ายอื่นๆ จะรวมอยู่ในค่าพิมพ์ซึ่งเป็นราคาตลาด

รายการโทรทัศน์
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วิ่งเครื่องเดียวใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
วิ่งเครื่องเดียวใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
วิ่งเครื่องเดียวใช้เวลาประมาณ 0.5  ชั่วโมง
วิ่ง 2 เครื่องใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อเครื่อง
วิ่งเครื่องเดียวใช้เวลาประมาณ 1-2  ชั่วโมง
วิ่งเครื่องเดียวใช้เวลา  1 ชั่วโมง -2 ชั่วโมง
วิ่งเครื่องเดียวใช้เวลา 1 ชั่วโมง
วิ่งเครื่องเดียวใช้เวลา 0.5 ชั่วโมง

รับจ้างผลิตรายการทีวี

บริษัทใช้ห้องสตูดิโอของบริษัทเป็นสถานที่ผลิตรายการให้กับผู้ว่าจ้าง
ซึ่งเพียงพอต่อการรับจ้างผลิตรายการและไม่มีผลกระทบต่อรายการ
ปกติแต่อย่างใด

รับจ้างจัดอีเว้นท์

บริษัทมีหน่วยงานด้านการจัดอีเว้นท์ ซึ่งการกำ�หนดรูปแบบของงาน
ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จากนั้นทีมงานจะเป็น
ผู้ดำ�เนินการเองทั้งหมด ซึ่งเพียงพอต่อการรับจัดอีเว้นท์และไม่มีผล
กระทบต่อรายการปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีหน่วยงานด้านรายการโทรทัศน์ เป็นผู้กำ�หนดรูปแบบรายการ
ที่จะนำ�ออกแพร่ภาพ จากนั้นทีมงานเป็นผู้จัดทำ�เทปที่จะออกอากาศ
ทำ�การลงบันทึกเสียง ตัดต่อ แล้วผลิตออกมาเป็นเทปเพื่อส่งสถานี รับจ้างพิมพ์งาน
โดยบริษัทเป็นผู้ดำ�เนินการเองทั้งหมด
โรงพิมพ์ของบริษทั มีเครือ่ งจักรทีย่ งั คงเหลือกำ�ลังการผลิต ซึง่ สามารถ
รับงานเพิ่มได้อีก อนาคตคาดว่าจะขยายการรับงานจากต่างประเทศ
รับจ้างผลิตสัญญาณถ่ายทอดสด			 เพิ่มมากขึ้น เริ่มที่ประเทศที่อยู่ใน AEC แล้วต่อเนื่องไปยังประเทศอื่น
บริ ษั ท มี ก ารแบ่ ง แยกหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบออกจากกั น อย่ า ง
ชัดเจน เพื่อสะดวกในการกำ�หนดนโยบายและเป้าหมาย โดยบริษัทมี การบริการระบบจำ�หน่ายบัตร
รถถ่ายทอดสดอยู่จำ�นวน 7 คัน ในกรณีมีปริมาณงานเข้ามามากจะใช้ บริษทั มีหน่วยงานด้านบริการระบบจำ�หน่ายบัตร ซึง่ การกำ�หนดรูปแบบ
ของงานขึน้ อยูก่ บั การตกลงระหว่างผูว้ า่ จ้างและผูร้ บั จ้าง จากนัน้ ทีมงาน
วิธีการเช่าจากภายนอกเป็นการชั่วคราว
จะเป็นผู้ดำ�เนินการเองทั้งหมดซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการและไม่มี
ผลกระทบต่อรายการปกติแต่อย่างใด
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2. การจัดหาวัตถุดิบ

กระดาษปอนด์, อาร์ตมัน, ปรู๊ฟชีท

กระดาษ					

เป็นกระดาษที่ใช้ ในการพิมพ์นติ ยสารทัง้ หมด บริษทั ท�ำการสัง่ ซือ้
จากผู
ข้ ายภายในประเทศหลายราย เช่น บริษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
กระดาษปรู๊ฟม้วน (Newsprint)
เป็นกระดาษที่ ใช้ ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวัน บริษัทท�ำการ จ�ำกัด, บริษทั อีพซี ี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด, บริษทั ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จ�ำกัด
สั่งซื้อจาก บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท นอร์ส เป็นต้น
เคสคู๊ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด) ซึ่งเป็นผู้ผลิตภายในประเทศรายเดียว
การสั่งซื้อจะมีการจองราคาล่วงหน้าคราวละ 3-6 เดือน โดยได้รับ
เงื่อนไขและราคาพิเศษ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทและผู้ขายไม่มีความ
สัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม และราคาซื้อเป็นราคาตลาดที่
ผู้ขายขายให้กับบริษัทสิ่งพิมพ์อื่น นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางใน
การซื้อกระดาษจากต่างประเทศ โดยบริษัทจะดูราคาเปรียบเทียบกับ
ในประเทศก่อนพิจารณาสั่งซื้อ

ผลกระทบจากการสูญเสียผู้จำ�หน่าย

ถ้าบริษัทสูญเสียผู้จำ�หน่ายคือ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์
จำ�กัด ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามบริษัทสามารถสั่งซื้อจากต่างประเทศ
แต่จะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

ความเคลือ่ นไหวราคาเฉลีย่ กระดาษปรูฟ
๊ ม้วน (บาท/กก.) ในรอบ พิมพ์, วัสดุพิมพ์						
หมึกพิมพ์จะใช้ส�ำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ มีทั้งหมึกสีและหมึกด�ำ 
5 ปีที่ผ่านมา
2557
2558
2559
2560
2561
2562			

สรุปแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลัก
กระดาษปรู๊ฟม้วน
กระดาษปอนด์
กระดาษอาร์ตมัน
กระดาษปรู๊ฟชีท
หมึกพิมพ์
วัสดุพิมพ์

ส�ำหรับวัสดุพิมพ์ เช่น เพลทแม่พิมพ์ โดยบริษัทจะซื้อจากผู้ขายภายใน
ประเทศ

19.00
16.85
แม่เทป						
17.55
เป็นแม่เทปที่ ใช้ส�ำหรับการจัดท�ำเทปออกอากาศของรายการ
17.55
โทรทัศน์ โดยจะซื้อจากผู้ขายภายในประเทศ
21.32
23.56		

บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำ�กัด, ต่างประเทศ
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด, บริษัท อีพีซี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษทั สุรศิริ จำ�กัด, บริษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัดบริษทั อีพีซี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำ�กัด, บริษัท เอ็น เอส ที เอนเตอร์ ไพรส์ จำ�กัด
บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำ�กัด, บริษัท ศรีวิเศษ จำ�กัด,
บริษัท จูปิเตอร์ อิงค์ จำ�กัด
บริษัท เนชั่นไวด์ จำ�กัด, บริษัท ซี.อิลเลียส(ไทยแลนด์) จำ�กัด
บริษัท คอมพริ้นท์(ไทยแลนด์) จำ�กัด

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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ข. กระบวนการผลิต			
		
ธุรกิจสิ่งพิมพ์

กองบรรณาธิการ
เรียงพิมพ์
พิสูจน์อักษร(Proof)
วางแปลนและงานทางศิลปะ (Lay-out / Artwork)
ทำ�เพลทแม่พิมพ์ (CTP)
พิมพ์ (Printing)
สอดเข้ารูปเล่ม
ธุรกิจโทรทัศน์			
รวบรวมข้อมูลที่จะนำ�เสนอ
เขียนบท (Script)
ถ่ายทำ�รายการ
ตัดต่อ
บันทึกเสียง
อัดลงม้วนเทปเพื่อนำ�ไปแพร่ภาพ
วัตถุดิบที่ใช้งานแล้วคงเหลือของบริษัทประกอบด้วย
กระดาษ, เพลทแม่พิมพ์ ที่ใช้งานแล้วและไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ ใหม่ บริษัทจะเก็บรวบรวมแล้วน�ำไปขายเป็นเศษกระดาษและเศษเพลทให้กับ
โรงงานผู้ผลิตหรือโรงงานที่รับซื้อ ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าว

2.6 งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ										
ไม่มี เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำ�ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง
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3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์

1.   เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้านกีฬารายใหญ่
       ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานและ ของประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภคหันไปติดตามข่าวสารด้านกีฬาผ่าน
ฐานะการเงินของบริษัท ประกอบด้วย
สื่อดิจิตอลมีเดีย ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ของ
บริษทั

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

นโยบาย

วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ ในการผลิตสินค้าของบริษทั คือ กระดาษสำ�หรับใช้
ในการพิมพ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น
1. กระดาษปรู๊ฟม้วน
ใช้สำ�หรับพิมพ์หนังสือพิมพ์
2. กระดาษปอนด์, อาร์ต
ใช้สำ�หรับพิมพ์นิตยสาร
บริษัทเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์กีฬารายใหญ่ของประเทศ ดังนั้นกระดาษ
จึงเป็นวัตถุดิบหลักในการทำ�ธุรกิจ ซึ่งราคากระดาษพิมพ์เป็นปัจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และมีผลกระทบต่อต้นทุนบริษัทค่อนข้าง
มาก เพราะกระดาษคิดเป็นต้นทุนถึงร้อยละ 40-50 ของต้นทุน
วัตถุดบิ ทัง้ หมด ดังนัน้ บริษทั จึงมีความเสีย่ งด้านต้นทุนการผลิตทีส่ งู
ขึน้ จากการเพิม
่ ขึน้ ของราคากระดาษ ซึง่ จะเห็นได้จากราคากระดาษ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง และไม่แน่นอนทำ�ให้ควบคุมลำ�บาก

บริษทั เร่งสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจดิจติ อลมีเดีย ธุรกิจอีเว้นท์
และธุรกิจทีวี เพื่อเป็นรายได้หลักในอนาคตและสามารถชดเชยราย
ได้สง่ิ พิมพ์ทล่ี ดลง และให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ น
ไป บริษัทมีการลดจำ�นวนการผลิตลงเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต    
เพิม
่ รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ ในกลุม
่ หนังสือพิมพ์มติชน  เพิม
่ ราย
ได้จากงาน Logistic ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด   เป็นตัวแทน
จำ � หน่ า ยและกระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ร้ า น 7-Eleven ให้ กั บ กลุ่ ม
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ   เดลินิวส์   มติชน   ข่าวสด   หนังสือพิมพ์จีน
และอืน่ ๆ
2. เนื่องจากบริษัทมีการรับคืนหนังสือพิมพ์ท่ขี ายไม่หมดทั้งจำ�นวน
และอยู่ในสัดส่วนทีส่ งู กับลูกหนีห้ นังสือพิมพ์ ซึง่ ถือเป็นความเสีย่ งที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านรายได้และต้นทุนของบริษทั ได้

นโยบาย

นโยบาย

บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากราคากระดาษโดยเฉพาะ
กระดาษปรูฟ
๊ ม้วนซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ เพราะ
ถ้าราคากระดาษปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ส่วนกระ
ดาษอื่นๆ เช่น กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ซึ่งใช้สำ�หรับพิมพ์
นิตยสารนัน้ ราคาค่อนข้างคงทีแ่ ละมีผขู้ ายจำ�นวนหลายรายในประเทศ
ทำ�ให้บริษทั สามารถลดความเสีย่ งและมีอ�ำ นาจการต่อรองได้ บริษัท
ได้มีการตกลงราคากระดาษปรู๊ฟม้วนกับผู้ขายในประเทศซึ่งเป็น
รายใหญ่และรายเดียวในประเทศ ด้วยการเซ็นสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
3-6 เดือนเพื่อป้องกันความผันผวนในเรื่องราคา ซึ่งได้ยึดถือและ
ปฏิบตั ม
ิ าอย่างสม่�ำ เสมอ
นอกจากนี้บริษัทมีการติดต่อซื้อกระดาษจากต่างประเทศ โดยจะ
เปรียบเทียบราคากับราคาภายในประเทศ ถ้าราคากระดาษต่างประเทศ
มีราคาต่�ำ กว่าในประเทศบริษทั ก็จะมีการพิจารณานำ�เข้ากระดาษจาก
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนและความเสี่ยง โดยบริษัท
จะใช้ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ จากสถาบั น การเงิ น ที่ อ นุ มั ติ ว งเงิ น แอลซี เ พื่ อ
ซื้อกระดาษ เป็นวงเงินสินเชื่อรวมกัน 42 ล้านบาท ประกอบด้วย
ซือ้ กระดาษต่างประเทศ 5 ล้านบาท และซือ้ วัตถุดบิ ภายในประเทศ
37 ล้านบาท ทำ�ให้บริษัทเพิ่มอำ�นาจการต่อรองเรื่องราคากับผู้ขาย
ในประเทศได้อกี ทาง นอกจากนีช้ ว่ งใดทีร่ าคากระดาษราคาต่� 
ำ บริษทั
จะพิจารณาซือ้ เก็บไว้เพือ่ ลดความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง
ของบริษทั ประกอบด้วย

บริษทั ได้มกี ารออกเป็นมาตรการแจ้งไปยังลูกหนีก้ ารค้าโดยกำ�หนด
เวลาการรับคืนหนังสือพิมพ์ ถ้าเกินกว่าทีก่ �ำ หนดบริษทั จะไม่รบั คืนให้
ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารการจัดการ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร			

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานกีฬาและบันเทิง ปัจจัย
สำ�คัญที่จะทำ�ให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำ�เร็จ คือ ผู้บริหาร
พนักงาน และบุคลากรทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญในการทำ�ข่าวหรือจัดกิจกรรมด้านกีฬาและบันเทิง
หากบริษัทสูญเสีย ผู้บริหารและบุคลากรหลักซึ่งได้แก่ ผู้ส่ือข่าว
ผูเ้ ขียนข่าว บรรณาธิการข่าว และไม่สามารถหาบุคคลทีม
่ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์มาทดแทนได้น้นั จะทำ�ให้บริษัทย่อมประสบปัญหาใน
การดำ�เนินงานปัจจุบนั การเปลีย่ นผ่านของเทคโนโลยีไปสูโ่ ลกดิจติ อล
ทำ�ให้คนอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารลดลง ทำ�ให้องค์กรสือ่ สิง่ พิมพ์
หลายแห่งต้องปิดตัวลง จนหลายบริษัทตัดสินใจปรับโครงสร้าง
เลิกจ้างพนักงาน ซึง่ รวมถึงตัวนักข่าว ซึง่ บริษทั ก็เป็นผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้รบั ผล
กระทบจากกรณี ดัง กล่ า ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลประกอบการของ
บริษทั

นโยบาย
ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึง่ เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ บริษทั มา
ตั้ ง แต่ ต้ น จึ ง มี ค วามผู ก พั น กั บ บริ ษั ท ในส่ ว นของพนั ก งานและ

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

บุคลากร เนือ่ งจากบริษทั เป็นบริษทั ทีม
่ ชี อ่ื เสียงและเป็นทีย่ อมรับใน
ธุรกิจเกีย่ วกับกีฬา ดังนัน้ จึงทำ�ให้พนักงานของบริษทั มีชอ่ื เสียงและ
เป็นทีร่ จู้ กั ตามไปด้วยทำ�ให้พนักงานรูส้ กึ ภาคภูมิใจ นอกจากนีบ้ ริษทั
ยังมีการฝึกอบรมพัฒนาผูส้ อ่ื ข่าวอย่างต่อเนือ่ งทำ�ให้บริษทั มีผสู้ อ่ื ข่าว
กีฬาทีม
่ ชี อ่ื เสียงได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบนั
สำ�หรับในส่วนของการบริหารจัดการ บริษทั ได้มโี ครงการสร้างผู้
บริหารระดับกลางเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตและ
ทดแทนผูบ้ ริหารชุดปัจจุบนั ซึง่ ใกล้จะเกษียณหลายราย
นอกจากนี้ท่ีผ่านมามีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดขนาด
องค์กรให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว			
				
3.3 ปัจจัยความเสี่ยงในทางการเงิน			

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน			

บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการกูย้ มื เงินสถาบันการ
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นจากการกูย้ มื เงินสถาบันการ
เงินในประเทศ เพือ่ ชำ�ระค่ากระดาษปรูฟ
๊ ม้วนจากต่างประเทศ และมี
บางส่วนที่โอนเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้กับนักข่าวที่ประเทศ
อังกฤษและประเทศสเปนซึง่ เป็นจำ�นวนเงินทีน่ อ้ ย		
					

นโยบาย

1. บริษัทจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนด้านอัตรา
แลกเปลีย่ น ด้วยการจองอัตราแลกเปลีย่ นล่วงหน้าจากธนาคารและ
บันทึกหนีเ้ ป็นเงินบาท
2. ในช่วงที่เงินบาทแข็งตัวมากๆ บริษัทจะโอนเงินค่าใช้จ่าย
นักข่าวที่อังกฤษและสเปนไปให้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำ�ให้ลดค่าใช้จ่าย
ได้บา้ ง						
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ		
4.1 ลักษณะสำ�คัญของสินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ถาวรของ บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ประกอบด้วย ทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ ในการผลิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มูลค่าทางบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร เครื่องจัก และอุปกรณ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562							

ลักษณะกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

		

รวม

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

เจ้าของ

  49.31

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ/เช่า
เจ้าของ

  70.48
370.23
    7.84
  14.92
    5.21
517.99

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

ที่ดิน
ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ซื้อที่ดินที่ต่างประเทศ ทั่ ว ประเทศ   และรั บ จ้ า งกระจายสิ น ค้ า ด้ า นสิ่ ง พิ ม พ์ ไ ปยั ง ร้ า น
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สำ � นั ก งานในต่ า งประเทศและใช้ ในการรั บ รองลู ก ค้ า 7-Eleven รวมทัง้ ยังใช้ ในการรับหนังสือพิมพ์คนื จากลูกค้า ใช้ ในการ
ปัจจุบันมีนักข่าวประจำ�การอยู่ ที่ดินประกอบด้วยที่ประเทศอังกฤษ เก็บเงินจากลูกค้า และใช้ ในการทำ�ข่าว			
2 แปลง

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค		

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง					

เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง บริษัทซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการ
อาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ซื้อบ้านที่ต่างประเทศ สร้างสนามฟุตซอล (สนามฟุตบอลขนาดเล็ก)  
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สำ � นั ก งานในต่ า งประเทศและใช้ ในการรั บ รองลู ก ค้ า ยังอยูร่ ะหว่างรอการก่อสร้าง  และบริษัทย่อยสร้างสำ�นักงาน ยังอยู่
ปั จ จุ บั น มี นั ก ข่ า วประจำ � การอยู่ ประกอบด้ ว ยที่ ป ระเทศอั ง กฤษ ระหว่างก่อสร้างอาคาร
2 หลัง และประเทศสเปน 1 หลัง				

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน				

เครื่องจักรและอุปกรณ์					 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตนทีส่ �ำ คัญในการประกอบ

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั และบริษทั ย่อย  เพือ่ ธุรกิจคือ ค่าลิขสิทธิ์หัวหนังสือพิมพ์สยามกีฬาและนิตยสาร รวมทั้ง
ใช้ ในการผลิตหนังสือพิมพ์   นิตยสาร โบชัวร์ แผ่นพับ แบบเรียน ค่าหัวหนังสือนิตยสารของบริษัทย่อย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
มี มูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำ�นวนเงิน 20.05
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์					 ล้านบาท							
ประกอบด้วยเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน คอมพิวเตอร์และเซอร์ฟเวอร์ เครือ่ ง
ปรับอากาศ มีไว้ ใช้ ในสำ�นักงานตามปกติทั่วไป		

ยานพาหนะ					

รถยนต์และรถกระบะ มี 2 รูปแบบ คือมีกรรมสิทธิ์ และได้มาภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน ใช้สำ�หรับในการจัดส่งหนังสือพิมพ์ ให้กับลูกค้า

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจำ�นวน 2 แปลง แปลงที่ 1 ขนาดที่ดิน
ประมาณ 5 ไร่ ตั้งอยู่ถนนบางนา-ตราด อำ�เภอ บางพลี ซื้อมาเพื่อใช้
ก่อสร้างเป็นโกดังเก็บกระดาษ แต่มกี ารยกเลิกการสร้าง อยูร่ ะหว่าง
รอการขาย แปลงที่ 2 ถนนลาดหญ้า-เอราวัณ ตำ�บลวังด้ง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ระหว่างรอการขาย   มีมูลค่าสุทธิ ณ
31 ธันวาคม 2562   จำ�นวน 59.89 ล้านบาท

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิ่งแรกที่บริษัท
พิจารณาคือ จะต้องเป็นการทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับด้านกีฬา สันทนาการ
และโรงพิ ม พ์ โดยสั ด ส่ ว นในการลงทุ น คณะกรรมการจะทำ � การ
พิจารณาเป็นรายๆไป โดยดูจากแนวโน้มของธุรกิจถ้ามีโอกาสสำ�เร็จ
บริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่สูงและส่งกรรมการของบริษัทเข้าไป
มีส่วนร่วมในการบริหารและกำ�หนดนโยบาย ในอดีตบริษัทเข้าไป
ลงทุนในบริษัทย่อยในอัตราส่วน ร้อยละ 100 เพื่อควบคุมอำ�นาจ
สิทธิการเช่า						 การบริหารงานเต็มที่ ส่วนบริษัทร่วม บริษัทจะลงทุนในสัดส่วนไม่
บริษัทได้ทำ�สัญญาสิทธิการเช่าอาคารกับ บริษัท กิเลนการพิมพ์ เกินร้อยละ 50 เพือ่ ใช้เป็นฐานในการรักษาลูกค้าและขยายฐานลูกค้า
ของบริษัทในอนาคต
จำ�กัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาฉบับที่ 1 					
1.ระยะเวลาการเช่า 10 ปี (15 ก.ย 2558-14 ก.ย 2568)
2.จำ�นวนเงินตามสัญญา 54,000,000 บาท			
3.จ่ายค่าเช่ารายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560 บริษทั ผู้ ได้รบั สิทธิการเป็นผูถ้ า่ ยทอด
การแข่งขันได้ด�ำ เนินการฟ้องร้องบริษทั ต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
สัญญาฉบับที่ 2						
และการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อเรียกร้องให้บริษัทคืนเงินรับ
1.ระยะเวลาการเช่า 10 ปี (1 ก.พ 2559-31 ม.ค 2569)
ล่วงหน้าดังกล่าว พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ7.5 ต่อปี ต่อมาเมือ่
2.จำ�นวนเงินตามสัญญา 20,490,000 บาท			
วันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 บริษทั ได้ฟอ้ งสมาคมและบริษทั ผู้ ได้รบั สิทธิ
3.จ่ายค่าเช่ารายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า
การเป็นผูถ้ า่ ยทอดการแข่งขันต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้า
สัญญาฉบับที่ 3						 ระหว่างประเทศกลาง เพือ่ เรียกร้องค่าเสียหายจากสัญญาการแต่งตัง้
เป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
1.ระยะเวลาการเช่า 10 ปี (1 ก.พ 2559-31 ม.ค 2569)
2560 บริษัทผู้ ได้รับสิทธิการเป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันได้ดำ�เนิน
2.จำ�นวนเงินตามสัญญา 5,740,000 บาท			
การฟ้องแย้งกลับ และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ศาลทรัพย์สิน
3.จ่ายค่าเช่ารายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตัดสินให้บริษทั ได้รบั เงิน
สัญญาฉบับที่ 4 				
ชดเชยค่าเสียหายจากสมาคมจำ�นวน 50 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ ใน
1.ระยะเวลาการเช่า 10 ปี (1 มิ.ย. 2556- 31 พ.ค. 2566)
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ฟ้องร้องและตัดสินให้บริษัทต้อง
2.จำ�นวนเงินตามสัญญา 26,136,000 บาท			
คืนเงินรับล่วงหน้าจำ�นวน 240 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อย
3.จ่ายค่าเช่ารายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า
ละ 7.5 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 แก่บริษทั ผู้ ได้รบั สิทธิ
บริษทั ย่อยได้ท�ำ สัญญาสิทธิการเช่าอาคารกับ บริษทั กิเลนการพิมพ์ การเป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขัน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์
จำ�กัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทั้ ง นี้ ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาผลกระทบของคดี
ดั ง กล่ า วแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น สาระสำ � คั ญ ต่ อ
สัญญาฉบับที่ 1
งบการเงิ น ของบริ ษั ท เนื่ อ งจากได้ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ที่ เ กิ ด
บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด
จากรายการดั ง กล่ า วแล้ ว แต่ ก รณี ที่ บ ริ ษั ท สามารถเรี ย กร้ อ ง
1.ระยะเวลาการเช่า 10 ปี (1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย 2569)
ค่ า เสี ย หายให้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาได้ บริ ษั ท จะกลั บ รายการค่ า
2.จำ�นวนเงินตามสัญญา  27,811,620 บาท
เผื่ อ ผลขาดทุ น ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะแสดงเป็ น รายได้ อื่ น ในอนาคต
สัญญาฉบับที่ 2
ในระหว่างปี 2561 สมาคมได้ฟ้องร้องบริษัทในคดีแพ่งและ
บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำ�กัด
คดีอาญาเพือ่ เรียกร้องค่าเสียหายจากการบริหารสิทธิประโยชน์ และ
1. ระยะเวลาการเช่า 10 ปี (1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย 2569)
การยักยอกเงินจากการบริหารสิทธิประโยชน์ ปัจจุบันทั้ง 2 คดี อยู่
2. จำ�นวนเงินตามสัญญา 32,042,340 บาท
ระหว่างการเริ่มดำ�เนินการตามขั้นตอนของศาล อย่างไรก็ดี บริษัท
สัญญาฉบับที่ 3
ได้พิจารณาผลกระทบของคดีดังกล่าวแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบ
บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำ�กัด
อย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษทั เนือ่ งจากเป็นการฟ้อง
1. ระยะเวลาการเช่า 12 ปี (1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2572)
ร้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่บริษัทฟ้องร้องสมาคม ซึ่งเป็นการ
2. จำ�นวนเงินตามสัญญา 7,328,880 บาท
ฟ้องร้องให้ดำ�เนินกระบวนการซ้ำ�กับคดีเดิมที่อยู่ระหว่างการยื่น
สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 102.73 ล้านบาท อุทธรณ์ ส่วนคดีอาญาศาลพิพากษายกฟ้องแต่สมาคมยื่นอุทธรณ์
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท								
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)				
สถานที่ตั้ง
66/26-29 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายสิ่งพิมพ์กีฬา					
ทะเบียนเลขที่
0107538000100
โทรศัพท์
02-508-8000 ต่อ 5215
โทรสาร
02-508-8056
เว็บไซต์
www.siamsport.co.th/pr
ทุนจดทะเบียน
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 2,562,173,022 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 2,562,173,022 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้วจำ�นวน 709,573,306 บาท				
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 709,573,306 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป						
1. บริษัท คอร์โน แอนด์ แนช จำ�กัด								
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

รับจัดอีเว้นท์ทั่วไป บริหารศูนย์กีฬา
145,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 145,000,000 บาท				
ร้อยละ 100
115/66 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-508-8100
02-508-8187

2. บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

website , e-book , vdo clip ,application เกี่ยวกับกีฬาและบันเทิง
145,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 145,000,000 บาท		
ร้อยละ 100
66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-508-8000 ต่อ 5215
02-508-8056

3. บริษัท สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

บริหารงานโฆษณาของกลุ่ม. รับจัดอีเว้นท์กีฬา
5,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 5,000,000 บาท				
ร้อยละ 100
66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-508-8200
02-508-8201-2
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4. บริษัท สยามสปอร์ต บุ๊คส์ จำ�กัด								
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

นิตยสารกีฬาและพ็อกเก็ตบุ๊คส์
5,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 5,000,000 บาท				
ร้อยละ 100
66/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-508-8000 ต่อ 5215
02-508-8056

5. บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำ�กัด								
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
สถานที่ตั้ง

ให้บริการระบบจำ�หน่ายตั๋วหรือบัตรเข้าชมการแสดงทุกประเภท รวมถึงบริการ
จัดงานหรือการแสดงต่าง ๆ
40,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 40,000,000 บาท			
ร้อยละ 50
349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจอมพล กรุงเทพฯ 10900

6. บริษัท สยามพริ้นท์ จำ�กัด								
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
สถานที่ตั้ง

		

รับจ้างผลิตงานพิมพ์
70,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 70,000,000 บาท				
ร้อยละ 100
66/26-29 , 115/66-67 , 69 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230

7. บริษัท ไอ-สปอร์ต จำ�กัด								
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ให้บริการข่าวสารด้านกีฬาผ่านระบบ sms, audio text, ,mobile
120,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 120,000,000 บาท				
ร้อยละ 37.5
99/12 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 24 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลคลองเกลือ
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120		
02-502-6000
02-502-6909

ข้อมูลบริษัทย่อยที่บริษัทร่วมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป						
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำ�กัด							
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

เคเบิ้ลกีฬา 3 ช่อง รับผลิตรายการ รับผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดกีฬา
60,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 60,000,000 บาท			
ร้อยละ 100
6/26 ถนนรามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
02-508-6000
02-508-6909

หมายเหตุ ถือหุ้นโดยบริษัท ไอ-สปอร์ต จำ�กัด		
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำ�กัด				
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9999
							
ผู้สอบบัญชี
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด						
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2
ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-645-0109 โทรสาร 02-645-0110
ที่ปรึกษากฏหมาย

บริษัท เค.พี.วี ควอลิตี้ ลอว์ แอนด์ แท็กซ์ จำ�กัด					
120/60-61 ซอยวชิรธรรมสาธิต ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02-747-9012-5

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำ�กัด					
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท์ 02-672-5999
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การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี				
้
ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 2,562,173,022 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 2,562,173,022 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 709,573,306 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 709,573,306 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
94,837,090 บาท

(2) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 (SPORT-W5)						
จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ออก
อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

หมายเหตุ
		 			

94,201,642 หน่วย
3 ปี นับจากวันออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 เมษายน 2559)
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท		
ทุกวันทำ�การสุดท้ายของเดือน มิถุนายนและธันวาคม
บริษัทได้รับการอนุมัติใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5(SPORT-W5) ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 29 เมษายน 2562
		
(ดูเพิ่มในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23)

(3) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (SPORT-W6)						
จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ออก
อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

หมายเหตุ
		
		

68,509,584 หน่วย
1 ปี นับจากวันออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท
ทุกวันทำ�การสุดท้ายของเดือน กำ�หนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บริษัทได้รับการอนุมัติใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6(SPORT-W6) จะหมดอายุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 			
(ดูเพิ่มในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23)

(4) ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (SPORT-W7)						
จำ�นวนหลักทรัพย์ที่ออก
อายุใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

หมายเหตุ
					

84,401,890 หน่วย
9 เดือน นับจากวันออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 )
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท
ทุกวันทำ�การสุดท้ายของเดือน กำ�หนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 29 สิงหาคม 2562			
บริษัทได้รับการอนุมัติใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7(SPORT-W7)  ซึ่งจะหมดอายุ วันที่ 29 สิงหาคม 2562			
(ดูเพิ่มในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23)		
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7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย		
ผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

% จำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1. กลุ่มนายระวิ โหลทอง ประกอบด้วย
นายระวิ โหลทอง

43,227,445

6.09

นางสมลักษณ์ โหลทอง

102,317,395

14.42

นายวรรคสร โหลทอง

128,931,188

18.17

นายวิลักษณ์ โหลทอง

128,427,632

18.10

1,529,700

0.22

404,433,360

57.00

บริษัท โหลทอง โฮลดิ้ง จำ�กัด
			
				

รวม

2. นายไพฑูร  ชุติมากรกุล

45,364,163

6.39 			

3. นส.วรรณณี โรจนวณิชยากร

33,396,554

4.71

4. บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด

29,150,379

4.11

5. นางสาวจันทนา  สิริธนากร

22,021,637

3.10

6. นายสมชาย  วงค์กุศลเลิศ

  14,800,000

2.09

7. นางสาวสุภา หงส์ทอง

  13,137,721

1.85

8. นายจำ�เริญ  ตั้งตระกูลธรรม

12,653,000

1.78

9. นางสาววันวิสา  ตั้งตระกูลธรรม

10,000,000

1.41

9,886,300

1.39

594,843,11421.88

83.83

10. นายพงษ์ศิริ  นันทศิริ
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปี 2558						
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบาย
ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ปี 2559						
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ปี 2560
ถือหุ้นขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะพิจารณาจากผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
การดำ�เนินงาน 				

การจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา		
ปี 2557

ปี 2561

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ปี 2562

ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ �ปี 2557 ได้ มี ม ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล				
ประจำ�ปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาทต่อหุ้น คงต้องจ่ายเพิ่มอีก
อัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 6.28 ล้านบาทโดยจ่าย
เงินปันผลในวันที่  15 พฤษภาคม 2557

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited

ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง		

				

ปี		
		

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น			

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
บาทต่อหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำ�ไรสุทธิ(%)

2557			 -0.36				 0				0		
2558                  
    ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
2559                  
    ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
2560                  
    ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
2561                 
    ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
2562                 
    ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
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8. การจัดการ
1. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย		
1.1 คณะกรรมการบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริหาร
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
1.4 ผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้่น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย							
1. นายวิลักษณ์
โหลทอง
2. นายจรูญ
วานิชชา
3.นายวรรคสร
โหลทอง
4. นายทวยเทพ ไวทยานนท์
5. นายสรายุทธ
มหวลีรัตน์
6. นายโอฬาร
เชื้อบาง
7.  นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
8.  พลอากาศโท รศ.นิกร   ชำ�นาญกุล
9.  นายสมชาย   กรุสวนสมบัติ
10. นายประดิษฐ์ นิธิยานันท์
11. นายสุเมธ
เจนเจษฏา
12. นายกิตติ
ชีนะเกตุ
13. นายไพรัช
สหเมธาพัฒน์
14. นายวิชัย
เจดีย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนบริษัทคือ นายวิลักษณ์ โหลทอง นายวรรคสร โหลทอง นายจรูญ วานิชชา นายสรายุทธ มหวลีรัตน์
นายทวยเทพ ไวทยานนท์ นายโอฬาร เชื้อบาง สองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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1.2 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป		

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย							
1. นายวิลักษณ์
2. นายวรรคสร
3. นายจรูญ
4. นายทวยเทพ
5. นายสรายุทธ
6. นายโอฬาร

โหลทอง 			
โหลทอง 			
วานิชชา			
ไวทยานนท์ 			
มหวลีรัตน์ 			
เชื้อบาง 			

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร			

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป						
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย							
1. นายสุเมธ
2. นายกิตติ
3. นายวิชัย
4. นายไพรัช
5. นางดุษฏี

เจนเจษฏา			
ชีนะเกตุ			
เจดีย์			
สหเมธาพัฒน์			
กิจก้องวรากุล			

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ			
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4 ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป									
1. นายสรายุทธ
มหวลีรัตน์			
2. นายโอฬาร
เชื้อบาง			
						
3. นายทวยเทพ ไวทยานนท์			
4. นางดุษฎี
กิจก้องวรากุล			
5. นางสาวจันทร์จิรา ปิ่นแก้ว			
6. นางจันทนา
แซ่คู			
7. นายจุติ
ไกรเลิศ			
8. นางสาวลัดดาวัลย ภู่พานิช			
9. นางสาวสรีราณัฐ มีคง			

กรรมการผู้จัดการ				
รองกรรมการผู้จัดการและ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกองบรรณาธิการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการผลิต 			
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี		
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ				
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์			
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน				
ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดจำ�หน่าย
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3. เลขานุการบริษัท				

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางดุ ษ ฎี    กิ จ ก้ อ งวรากุ ล ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561)   โดยมีการ
กำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังนี้
1.จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี			
้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการและรายงานประจำ�ปี			
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2.เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร
3.ดำ�เนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศ
หรือกำ�หนด ในกรณีที่เลขานุการบริษัท พ้นจากตำ�แหน่ง หรือ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้น
จากตำ�แหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่และให้คณะกรรมการมีอำ�นาจ
มอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลา
ดังกล่าว

ก. ค่าตอบแทนกรรมการจำ�นวน 14 ราย กรรมการจำ�นวน 6 ราย
ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ประกัน
สังคม และผลประโยชน์พนักงาน กรรมการจำ�นวน 4 รายได้รับ
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ รวมค่าตอบแทน สำ�หรับ
ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำ�นวนเงินสุทธิ 6,760,584.62
บาท
ข. ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร รวม 10 ราย ยกเว้ น กรรมการคื อ
นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ นายโอฬาร เชื้อบาง และ นายทวยเทพ
ไวทยานนท์ ได้รวมอยู่ ในค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารจำ�นวน
6 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ประกั น สั ง คม และผลประโยชน์ พ นั ก งาน ในจำ �นวนนี้ ไ ด้ ร วมค่ า
ตอบแทนในฐานะเลขานุการกรรมการตรวจสอบ 1 ราย คือนางดุษฎี
กิจก้องวรากุล รวมค่าตอบแทน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 เป็นจำ�นวนเงินสุทธิ 9,299,914.87 บาท

(4) บุคลากร
หน่วยงาน		
กองบรรณาธิการ
  
ผลิต
จัดจำ�หน่าย-โฆษณา
ประสานงาน
              เทคโนโลยีสารสนเทศ
              บริหาร
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)*
     126
       79
     173
         8
         3
       88
     477

ผลตอบแทน (บาท)**
20,426,563.57
27,551,768.43
51,453,495.38
  1,988,166.67
  1,359,239.43
41,228,337.23
           144,007,570.71

หมายเหตุ   *   จำ�นวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
                 ** ผลตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา  สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

9. การกำ�กับดูแลกิจการ
1. ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อ
บังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2. มีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายของบริษัท เช่น การ
ตัง้ เป้าของผลประกอบการโดยแยกเป็นแผนการดำ�เนินงานระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว
3.  กำ�กับดูแลฝ่ายบริหารจัดการให้ด�ำ เนินตามนโยบายทีก่ �ำ หนด
ไว้ ให้มีประสิทธิภาพและรายงานเรื่องที่มีสาระสำ�คัญต่อการดำ�เนิน
งานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวสอบภายใน ที่
มีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลการปฏิบตั งิ าน และ
ติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการตรวจ
สอบและผู้สอบบัญชี
5.  คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การหรือมอบ
อำ�นาจให้บุคคลอื่นใดดำ�เนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการบริษัท โดยการมอบอำ�นาจต้องเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้าน
จะต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ความเห็ น ของกรรมการดั ง กล่ า วในรายงาน
การประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำ�นาจดังกล่าวจะต้องกำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้รับมอบอำ�นาจไว้
อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้ผู้รับ
มอบอำ�นาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน
ลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6.  มีความซื่อสัตย์ จริยธรรม มีความสนใจ มีประสบการณ์ มี
ความตั้งใจ ที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง
7.   ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำ�เสมอ มีการ    
ดำ�เนินธุรกิจในลักษณะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิด
เผยข้อมูลที่สำ�คัญต่อนักลงทุนอย่างเที่ยงตรงครบถ้วนและโปร่งใส
8.   พิจารณาอนุมัติแผนการดำ�เนินธุรกิจประจำ�ปี เช่น รายได้
รายจ่าย รวมทั้งแผนการลงทุนหรือการร่วมทุนที่สอดคล้องต่อการ
เจริญเติบโตของธุรกิจบริษัท ทั้งนี้การดำ�เนินการดังต่อไปนี้ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
       8.1  เรื่องที่กฏหมายกำ�หนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
       8.2  การจำ�หน่ายหรือการโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือ  
         บางส่วนที่สำ�คัญให้กับบุคคลอื่น
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    8.3  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท   
8.4  การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท      
    8.5  การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
    8.6  การควบ หรือเลิกบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย			
1. นายสุเมธ เจนเจษฏา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกิตติ ชีนะเกตุ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิชัย เจดีย์
กรรมการตรวจสอบ
5. นางดุษฎี กิจก้องวรากุล เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
กรรมการลำ�ดับที่ 1,2 และ 3 มีความรู้ความสามารถใน
การสอบทานงบการเงินของบริษทั โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติ
กรรมการตรวจสอบได้จาก “รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัท”

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์และกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เสนอเลิกจ้างหรือเสนอเลือก
กลับเข้ามาใหม่ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษทั รวมถึงค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบ
บัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และสำ�นักงาน ก.ล.ต				
7.  จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ใน
รายงานประจำ�ปีของบริษัท โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์
8.  ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำ�หน้าที่สรรหา คัดเลือก และ
เสนอบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับ
สูง และ เลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะ
สมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั รวมทัง้ การพิจารณาทักษะ
ที่จำ�เป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการ บริษทั
จะบรรจุเป็นวาระพร้อมแสดงความคิดเห็นเสนอต่อทีป
่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำ�หรับการ
เลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะดำ�เนินการสรรหา
คัดเลือก บุคคลทีม
่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีแนวทาง
ในการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆขึน้ เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเมื่อ
มีการแต่งตั้ง จะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ และสำ�นักงาน ก.ล.ต
และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีต่อไป

3. การกำ�กับดูแลกิจการ				
บริษทั มีนโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี าอย่างจริงจัง โดย
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีมาตรฐานในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
มีความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักของจริยธรรม อันจะนำ�มาซึ่งการ
ยอมรับและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย			

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้งฝ่ายจัดการต้องนำ�เรื่องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ อ่ นดำ�เนินการ  จด
ทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ใหม่โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ
้ จิ ารณา
แต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัท
ย่อยและบริษทั ร่วมพร้อมทัง้ กำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทใน
บริษทั ดังกล่าว โดยผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมต้องรายงาน   
ผลการดำ�เนินงาน ในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็น
ประจำ�ทุกเดือน สำ�หรับการลงทุนๆ ที่มีนัยสำ�คัญ ต้องนำ�เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามลำ�ดับ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนต้อง
ชี้แจงต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือ
หุ้นทุกราย โดยไม่กระทำ�การใดๆ เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้
สิทธิเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการของบริษัทได้ ให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยจะมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยโดยระหว่างการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ประธานในการประชุมจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้
ถือหุ้นมีการตรวจสอบและซักถามรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันและเป็น
อิสระ และได้มีการบันทึกประเด็นต่างๆ ทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ
ไว้ ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมล่วง
หน้าตามที่กฏหมายกำ�หนด คือ อย่างน้อย 7 วัน เพื่อเป็นการศึกษา
ข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
มุ่งเน้นให้ความสำ�คัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เน้นเรื่องความโปร่งใส การคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เป็นธรรม การให้ความสำ�คัญในเรื่องระบบการควบคุมภายใน  การ
บริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูล และดูแลฝ่ายบริหาร
ให้ดำ�เนินการตามนโยบายบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อ
กำ�หนดของกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั ได้มกี ารจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทีก่ ฏหมายกำ�หนดให้กบั ผู้
ถือหุน้ ทุกท่านอย่างครบถ้วน พร้อมทัง้ การเปิดโอกาสให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ได้มปี ระเด็นซักถามในข้อสงสัยและประธานในทีป่ ระชุมจะเป็นผูต้ อบ
หรือมอบหมายให้กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูต้ อบ ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือ
กรรมการอิสระของบริษทั ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงแทนได้ซงึ่ เอกสารจะ
แนบไปพร้อมหนังสือนัดประชุมทุกครั้ง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม
ประกอบด้วยพนักงาน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า รวมทั้งสังคมโดยรวม
อย่างเหมาะสม และจะให้มีความร่วมมือระหว่างกัน ผู้มีส่วนได้เสีย
ในกลุม
่ ต่างๆตามบทบาท และหน้าทีเ่ พือ่ ให้กจิ การของบริษทั ดำ�เนิน
ไปด้วยดี มีความมัน่ คง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพือ่ ความสำ�เร็จใน
ระยะยาว ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อกับบริษัทได้บน
เว็บไซต์ www.siamsport.co.th/pr			

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทนั้น นอกจากเป็นการเปิดเผยตาม
เกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนดแล้วบริษทั ยังมีการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำ�คัญของกลุ่มบริษัท รายงาน
ทางการเงิน รวมถึงนโยบายและโครง สร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) และรายงานประจำ�ปี
(56-2) อีกหนึง่ ช่องทางคือการเปิดเผยข้อมูลการเงินในงบการเงินคือ
การผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งต้องยึดหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมงบการ
เงินบริษทั และข้อมูลทางการเงินทีป
่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบการ
เงินดังกล่าวถูกจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้
ยึดปฏิบัติกันสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนมีการเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำ�เสมอและอย่างระมัดระวัง รวมทั้ง
ข้อมูลรายละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายประกอบด้วยจำ�นวน
14 ท่านแบ่งได้ดังนี้
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำ�นวน 6 ท่าน			
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำ�นวน 8 ท่าน ในจำ�นวนนี้เป็น
กรรมการอิสระจำ�นวน 5 ท่าน
บริษทั ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างสม่�ำ เสมอรวมทัง้ การ
ประชุมวาระพิเศษตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระในการ
ประชุม มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าพร้อมเอกสารประกอบ
การประชุม เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าประชุม และได้มกี ารจัดทำ�รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งโดยในปี 2562 มีการประชุมคณะ
กรรมการจำ�นวน 13 ครั้ง
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4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบายในการดู แ ลการนำ � ข้ อ มู ล ภายในไปใช้ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยการให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยได้กำ�หนดเป็นนโยบาย
และใช้เป็นมาตรการป้องกันใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Inside
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการของบริษัท
ผู้บริหารของบริษัทและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
รวมถึงคูส่ มรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภ
ิ าวะของ
บุคคลดังกล่าว ดังนี้
ก.  ห้ามมิ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคล
ภายนอกโดยหน่ ว ยงานเลขานุ ก าร บริ ษั ท จะส่ ง ข้ อ ความเป็ น
ไปรษณี ย์ ท างอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ (E-mail) แจ้ ง เตื อ นแก่ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าเป็น
เวลา 1 สัปดาห์ ก่อนถึงเวลาห้ามซื้อ ขาย ทุกครั้ง และทุกครั้งเมื่อมี
การซือ้ ขาย หลักทรัพย์ของบริษทั กรรมการและผูบ้ ริหารต้องจัดทำ�
แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และ
แจ้งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภานใน 3 วันทำ�การ เพื่อให้
ก.ล.ต.เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ประชาชนทั่วไป
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
ข. ห้ า มมิ ใ ห้ มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล ภายในที่ ยั ง มิ ไ ด้ เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนหรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ หาผล
ประโยชน์ ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอา
เปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น
ค.  กำ�หนดให้มกี ารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่
บรรลุนติ ภ
ิ าวะของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกสิ้นปี						

5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย					
โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

		

			

รายไตรมาส

		

รายปี		

ค่าสอบบัญชี					
บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
270,000.00
560,000.00
บจก.สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย
110,000.00
  230,000.00
บจก.สยามสปอร์ตบุ๊คส์
    
50,000.00
บจก.สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์
    
50,000.00
บจก.คอร์โน แอนด์ แนช
225,000.00
375,000.00
บจก.ดิจิทัล แซฟวี่
30,000.00
75,000.00
บจก.สยามพริ้นท์
150,000.00  
  250,000.00
งบการเงินรวม
210,000.00
295,000.00
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม				

ต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และ
อาจทำ�ให้บริษทั เสียประโยชน์ ในทีส่ ดุ ซึง่ บริษทั ไม่สนับสนุนการกระ
ทำ�ดังกล่าว โดยบริษัทมีหลักปฏิบัติดังนี			
้
1. การรับหรือการให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดอันอาจสร้าง
           การจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
			-  พนักงานกลุ่ม บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด
(มหาชน) ต้ อ งไม่ รั บ หรื อ ให้ เ งิ น ทรั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ ใดที่มีเจตนาชักนำ�  หรือละเว้น
การกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง		
-  การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา และไม่เป็นการรับทรัพย์สิน
อย่ า งผิ ด กฏหมาย และของขวั ญ นั้ น ต้ อ งไม่ ใ ช่ สิ่ ง ผิ ด กฏ
หมาย
-  การใช้จา่ ยสำ�หรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จา่ ย
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาทางธุรกิจ
เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
-  การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการ
ให้นั้นไม่ขัดต่อกฏหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

1. ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของธรรมาภิ บ าล และการดู แ ล             
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำ�นึกในการ
ปฏิบัติงานและมีจิตอาสา เสียสละ  แรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อ
ทำ�ประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม		
3. ส่งเสริมและให้ความรูด้ า้ นสังคมและสิง่ แวดล้อมกับพนักงาน
ทุ ก ระดั บของบริ ษัท เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทาง ในการพั ฒ นาและดู แ ล           
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงในองค์กร
4. ส่งเสริมให้มีโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ      
สิ่งแวดล้อม
บริษทั เป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายสิง่ พิมพ์ดา้ นกีฬา การจัดกิจกรรม
กีฬาและทีวกี ฬ
ี ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับองค์กร
กีฬาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนโยบายของบริษัทค่อนข้างชัดเจนว่า
บริษทั จะสนับสนุนวงการกีฬาทัง้ ทางตรง  และทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็น
องค์กรกีฬา สมาคมกีฬา นักกีฬา โค้ช/ผูฝ้ กึ สอนในการพัฒนาวงการ
2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
กีฬาถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ทางหนึง่ เนือ่ งจากในวงการกีฬา 		 -  ก่
		 อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบ
ให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายและข้อบังคับ
นัน้ แบ่งแยกออกเป็นกีฬาสมัครเล่น ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการออกกำ�ลัง
บริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้ควรมีราคาไม่มากและ
กาย ลดการเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บรวมทัง้ สุขภาพจิตด้วยนอกจากนี้
เหมาะสมในแต่ละโอกาส
ยังสามารถออกกำ�ลังกายเป็นครอบครัวด้วยกิจกรรมด้านกีฬาช่วย
-  ไม่รบั หรือให้ของขวัญ ของทีร่ ะลึก ทีอ่ าจทำ�ให้เกิดอิทธิพล
ลดปัญหาด้านสังคม และทีส่ �ำ คัญกีฬาสามารถช่วยให้หา่ งไกลยาเสพติด
ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม ในการ
ได้ด้วย
        
ปฏิบัติหน้าที่หากจำ�เป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่า
สำ�หรับกีฬาอาชีพ จะส่งผลต่อเศรษฐกิจการไหลเวียนของเม็ด
เกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับ
เงิน และผู้ท่ียึดกีฬาเป็นอาชีพก็จะทำ�ให้เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้น
บัญชาตามลำ�ดับชั้น		
ส่ ง ผลให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ดี ขึ้ น ตามไปด้ ว ย บริ ษั ท ได้
-  เก็บรักษาหลักฐานการชำ�ระเงินที่แสดงมูลค่า เพื่อใช้ ใน
ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีท่ จี่ ะต้องรับผิดชอบต่อการเข้าไปมีสว่ นร่วม
การตรวจสอบภายหลัง
ในด้านต่างๆ มาเป็นระยะเวลาช้านาน และยังคงเดินหน้าทีส่ นับสนุน
ต่อไปตราบเท่าที่บริษัทยังคงดำ�เนินธุรกิจด้านกีฬา
3. การทำ�ธุรกรรมกับภาครัฐ		
กิจกรรมด้านต่างๆ
		 -  ดำ�เนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- ตระหนั ก อยู่ เ สมอว่ า กฎหมาย กฏเกณฑ์ หรื อ
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของผลกระทบจากการทุจริต
ขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท้องถิน่ อาจมีเงือ่ นไข
คอร์รัปชั่นภายใต้นโยบาย “การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของ
ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
กำ�นัล และประโยชน์อื่นใด” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
-   ปฏิ บั ติ ต ามกฏหมายในแต่ ล ะประเทศ หรื อ ท้ อ งถิ่ น ที่
      การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยาเพื่อแสดง
เกีย่ วข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐทัง้ ในกรณีวา่ จ้างเพือ่
ออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทาง
มาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัท  โดยเงื่อนไข
ธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
การว่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม
การให้ของขวัญ  ทรัพย์สิน ของกำ�นัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่
เหมาะสมย่อมจนทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกือ้ หนุน หรือมีพนั ธะ        

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางในการปฏิบัติทั่วไป			
1. การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยง
ของแต่ล ะบริ ษัท ซึ่ งได้ รวมความเสี่ ย งด้ านการทุ จ ริตคอร์รัปชั่น       
อยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายใน ที่
เหมาะสม หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในทีไ่ ม่เพียงพอ
หรือมีการทุจริต จะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกัน
และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น
2. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ค่ า ตอบแทนที่ ใ ห้ กั บ พนั ก งานเพี ย งพอ          
มุ่งเน้นการสร้างจิตสำ�นึก และไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการ
ทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท จะรวบรวมรายงานผลการ
สำ�รวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปีของบริษัทในกลุ่มสิ่งพิมพ์ประกอบ
การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงาน
3. สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดย
บริษัทกำ�หนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์
สุจริต และแนวทางปฏิบัติสำ�หรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและ
จรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ผ่านการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
4. กำ�หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจ
สอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่
ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปีพร้อม
แนวทางแก้ ไข ในรอบปีที่ผ่านมาพบการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบ
นำ�สิ่งพิมพ์ของบริษัทออกไปจำ�หน่าย ซึ่งบริษัทได้ลงโทษผู้ที่รับผิด
ชอบไปตามระเบียบบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการวางกฏระเบียบใหม่
อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวแล้ว สำ�หรับกรรมการและ
ผู้บริหาร ไม่พบการกระทำ�ผิดหรือมีการลาออกเนื่องจากประเด็น
เรื่องการกำ�กับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่เกี่ยวกับชื่อเสียง
ในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความ ล้มเหลวในการทำ�หน้าที่
สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
       บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความ
มั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า  ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้กำ�หนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี			
้
        1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้ทัน
            สมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการลูกค้า
        2. จำ�หน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคา
            ที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวอ้าง
เกินจริง
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4. จัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาในสินค้า และ
บริหารเพื่อนำ�ไปแก้ปัญหา		
5. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำ�ข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยหรือ
ใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

การเคารพสิทธิมนุษยชน			
บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงาน
ทุกคนจะต้องไม่กระทำ�การใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน อย่างเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานของบริษัท
ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้ 		

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล		

- บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงานโดยถือเป็น
    ความลับ
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำ�
    ได้เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักด์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่
เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เชื้อชาติ   ศาสนา  ภาษา  
ศาสนา  เพศ  อายุ  และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติ
  ซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน
     ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และไม่สร้างความเสื่อม
    เสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- เปิดโอกาสให้พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็ม
ที่ โดยกำ�หนดผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้โอกาส
พนักงานศึกษาเพิ่มเติม
- การดำ�เนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบต้อง
ดำ�เนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม		
- หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
    เชื้อชาติ ศาสนา ที่จะนำ�ไปสู่ความขัดแย้ง
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การสร้างคนคุณภาพ			

บริษทั ได้มกี ารดำ�เนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ
โดยบริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำ�งานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ   คุณธรรมและเป็นธรรม รวม
ทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่                   
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง  คู่ค้า  เจ้าหนี้   ตลอดจนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทุกคนช่วย
สอดส่องดูแล ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติริยธรรมให้เป็นไปใน
แนวทางของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การร่วมพัฒนาชุมชน			
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้
อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม     
ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำ�คัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา
ความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการดำ�เนิน
กิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอด
จนผู้นำ�ชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
สามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและ
เป็นรูปธรรม
2. ร่วมกับมูลนิธิ เอกชัย นพจินดา หรือ ย.โย่ง  มอบอุปกรณ์
กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศทุกๆ ปี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
มีโอกาสการเล่นกีฬา ออกกำ�ลังกาย และห่างไกลยาเสพติด
3. การปลูกฝังจิตสำ�นึกให้แก่พนักงานเกี่ยวกับความรับผิด
ชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมภายในบริษัท

1. การประกาศผลรางวัลสยามกีฬา อวอร์ดส์
เป็นการจัดงานประกาศรางวัลเกียรติยศของบุคคลในวงการกีฬา
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และให้กำ�ลังใจพร้อมกับมอบเงินรางวัล
ให้แก่ นักกีฬา และบุคคลในวงการกีฬา นอกจากนี้เพื่อให้เป็นแบบ
อย่างที่ดีกับเยาวชน  โดยรางวัลประกอบด้วย
รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย
รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิง
รางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม
รางวัลนักกีฬาคนพิการยอดเยี่ยม
รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งยอดเยี่ยม
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม
รางวัลผู้อุทิศตนแก่วงการกีฬา
รางวัลนักกีฬาขวัญใจมหาชน
รางวัลฮอล ออฟ เฟรม
รางวัลกูรูกีฬา
รางวัลนักกีฬาดีเด่น
รางวัลสุดยอดประทับใจแห่งปี		
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2. การประกาศผลรางวัลฟุตบอลสยามโกลเด้นบอล
เป็นการประกาศรางวัลเกียรติยศของบุคคลในวงการฟุตบอล
ไทย ออกอากาศทางช่องสยามสปอร์ตฟุตบอล ทรูวิชั่นส์ 694 เพื่อ
เป็นการเชิดชูความสามารถ สร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่นกั ฟุตบอลที่
มีผลงานยอดเยีย่ มในทุกๆปี เทียบเคียงได้กบั รางวัลบัลลงดอร์ ของ
ฟีฟ่าโดย รางวัลประกอบไปด้วย
รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม
รางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยม
รางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยม
รางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยม
รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยม
รางวัลนักฟุ0ตบอลยอดเยี่ยม

4. โครงการมูลนิธิไทยคมฟุตบอลแคมป์ 		

เป็ น โครงการที่ ร่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ ไ ทยคม จั ด ขึ้ น เป็ น ปี ที่ 7
ในช่วงแรกจัดเป็น “คลีนิกฟุตบอลเพื่อเยาวชน” ให้กับเยาวชนที่มี
ใจรักในกีฬาฟุตบอลทั้งชาย - หญิง อายุ 10 - 14 ปี จากทั่วประเทศ
มาทำ�การฝึกอบรมโดยทีมงานโค้ชผูฝ้ กึ สอนระดับชาติตอ่ มาได้ปรับ
ปัจจุบัน บริษัทได้มีการยุติการจัดงาน เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียง เปลีย่ นกิจกรรมให้มคี วามเข้มข้นมากขึน้ โดยทำ�การคัดเลือกเยาวชน
พอ ซึ่งมีผลจากการลดจำ�นวนพนักงานลง
อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่มีทักษะและความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำ�นวน 55 คน เข้าไปอบรมฟุตบอลภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยคัดสุดยอดนักฟุตบอลเยาชนให้เหลือ
11 คนสุดท้าย และเชิญโค้ชจากสโมสรชั้นนำ�มาเป็นแมวมองเพื่อ
คัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนเข้าสูส่ โมสรเพือ่ เป็นทางลัดสูก่ ารเป็นนัก
ฟุตบอลอาชีพ สร้างรายได้ ให้กบั ตนเองและสามารถเลีย้ งครอบครัว
ได้ ตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่ว
ประเทศ รวมแล้วกว่า 6,000 คน เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ดำ�เนินงาน
เพื่อ “ให้โอกาส สร้างอนาคต” แก่เยาวชนไทย สามารถแข่งขันได้ ใน
เวทีโลก และมีสว่ นในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย สร้างแรงบันดาล
ใจให้แก่เยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่
ช่วยผลักดันวงการฟุตบอลของไทยก้าวสู่ระดับโลกต่อไป
ปัจจุบัน บริษัทได้มีการยุติการจัดงาน เนื่องจากมีบุคลากรไม่
3. กิจกรรมสร้างเสริม “พี่สอนน้อง” และโครงการค่ายผู้นำ� เพียงพอ ซึ่งมีผลจากการลดจำ�นวนพนักงานลง

เยาวชนกีฬาภาคฤดูร้อน

เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกับ สสส. ในช่วงปิดเทอม ประมาณ
เดือนเมษายน-พฤษภาคม หรือ เดือนตุลาคม ของทุกๆปีโดยรับ
สมัครเยาวชนที่สนใจในกีฬาแต่ละประเภท เช่น ฟุตบอล, ว่ายน้ำ�,
ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น โดยจะมีการเก็บตัวในแคมป์ และมีที่พัก
ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย แต่ละกิจกรรมจะจัดหาโค้ชระดับชาติมาเป็น
วิทยากร ทัง้ นีจ้ ะจัดแบ่งออกเป็นภูมภ
ิ าคต่างๆ เพือ่ กระจายโอกาสให้
แก่เยาวชนทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง		
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5. โครงการจูเนียร์ฟุตบอลแคมป์ 			
เป็ น โครงการที่ ร่ ว มมื อ กั บ บมจ.อลิ อั น ซ์ อยุ ธ ยา ประกั น
ชีวิต จัดทำ�โครงการอลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เป็นปีที่ 2 ซึ่ง
เป็นการแข่งขันฟุตบอลของทีมเยาวชนจากทัว่ ประเทศ ชิงถ้วยรางวัล
เกียรติยศ และเงินรางวัล พร้อมทัง้ มีการคัดเลือกเยาวชนฝีเท้าดี เป็น
ตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมแคมป์ระดับเอเชียกับเยาวชนในทวีป
เอเชีย ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และคัดเลือกหาสุดยอด
เยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ “อลิอนั ซ์
จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์” ระดับโลก ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
เพื่อสัมผัสประสบการณ์ การฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลกับโค้ชและ
นักฟุตบอลระดับโลกของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค เยาวชนที่ได้รับคัด

7. King Power’s Cup 2018		

บริษทั ฯรับจ้างดำ�เนินการจัดการแข่งขันโครงการ King Power’s
Cup 2018  ซึ่งกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เล็งเห็นความสำ�คัญในการ
สร้างเยาวชน จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ ใหญ่ในเมืองไทยจัดทำ�
โครงการเลสเตอร์ ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล    อะคาเดมี่ (Leicester
City International Academy) เพื่อสานฝันเยาวชนไทยอายุไม่
เกิน 16 ปี ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะฟุตบอลแบบมือ
อาชีพ ซึ่งศูนย์ฝึกเลสเตอร์ ซิตี้ อะคาเดมี่ นับเป็น 1 ใน 10 ศูนย์ฝึก
ที่ดีที่สุดในอังกฤษ เยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจะ
ฝึกซ้อมอยู่กับทีมเยาวชนอายุ 16 (U16) เหมือนกับเด็กทุกคนที่อยู่
ในอะคาเดมีข่ องสโมสร รวมถึงได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตลอด
เลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมแคมป์ระดับโลก ซึง่ จะได้ ไป ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง
ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนจากทัว่ โลก ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
เป็นเวลา 6 วัน และมีโอกาสกระทบไหล่นักเตะดาวรุ่งของทีม พร้อม
ทัศนศึกษาเมืองมิวนิค และชมการเข่งขันของทีมบาเยิร์น มิวนิค ใน
สนามอลิอันซ์ อารีน่า ประเทศเยอรมนี
ปัจจุบัน บริษัทได้มีการยุติการจัดงาน เนื่องจากมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ ซึ่งมีผลจากการลดจำ�นวนพนักงานลง

6. Miss Teen Thailand				
Miss Teen Thailand คือเวทีการประกวดสำ�หรับสาวใสวัย
ทีนมากความสามารถ   อายุระหว่าง 15-18 ปี เพื่อเฟ้นหาตัวแทน
สาววัยทีนเป็นตัวแทนของสาวงามวัยรุ่นยุคใหม่ ที่มีความงามและ
ความสามารถ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่เยาวชน เข้าสูว่ งการบันเทิง อาทิ
มิน-พีชญา วัฒนามนตรี, เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, เชียร์ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์,  มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์, เซฟ-เซฟฟานี่
อาวะนิค, มุก-มุกดา นรินทร์รกั ษ์ เวทีการประกวด Miss Teen Thailand อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์การจัดประกวด โดยบริษัท คอร์โน แอนด์
แนช จำ�กัด เริม
่ ตัง้ แต่ปี 2545-ปัจจุบนั รวมเป็นระยะเวลา 16 ปี เวที   
Miss Teen Thailand ถือเป็น 1 ใน 4 เวทีการประกวดสาวงามหลัก
ของประเทศไทย และเป็นที่ 1 ของเวทีประกวดสาววัยทีนมาตลอด
28 ปี และยังเป็นเวทีทผี่ ลักดันให้ผชู้ นะเลิศและรองอันดับต่างๆ เข้าสู่
วงการบันเทิง และเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงทางช่อง 7 อย่างเต็มตัว

8. Thailand Youth Leagueะ		
บริษทั ฯรับจ้างดำ�เนินการจัดงาน Thailand Youth League  ลีก
เยาวชนแห่งชาติ เพือ่ สานฝันฟุตบอลไทยไปบอลโลก เป็นเป้าหมาย
ของรัฐที่ต้องการนำ�ทีมชาติไทยเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก
การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้ทำ�การศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล และ
ประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทำ�ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ มุง่
พัฒนาทุกมิตอิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เริม่ ยุทธศาสตร์แรก คือ การพัฒนา
นักฟุตบอลคุณภาพ ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ลีกเยาวชนแห่ง
ชาติ” เป็นโครงการระยะยาวอย่างน้อย 10 ปี ทำ�ให้เกิดความต่อเนือ่ ง
ในการพัฒนาฟุตบอลอย่างยัง่ ยืน

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายใน
ความเห็นคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวน 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ
1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
ระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการติดตามควบคุมดูแลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำ�ไปใช้ โดยมิชอบหรือโดย
ไม่มีอำ�นาจ รวมถึงการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
สำ�หรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และเห็นควรให้มี
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ทุกๆ ปี เพื่อให้ระบบมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำ�ปี
5. ในระหว่ า งปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี
การประชุมเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน) และ
ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน 4 ครัง้
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดให้มกี ารประชุมระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเสนอแนะแก้ ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและอุปสรรค รวมทัง้ ปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ และกำ�ชับให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้องและ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายใน
และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไปด้วย

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน)และบริษัทย่อย
และเฉพาะของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน) ตาม
ลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนและ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง
ต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน) ตามลำ�ดับ ณ วันที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงาน
บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยทิพย์ เกียรติตระกูล ดำ�รง เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ตำ�แหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในเพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการ สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตาม
ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของการควบคุมภายในและรายงานเสนอ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นไว้ว่าในปี 2562 คณะ
กรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท สยามสปอร์ ต ซิ น ดิ เ คท จำ � กั ด
(มหาชน) ได้ปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั และตามข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำ�คัญของภารกิจที่
ปฏิบัติพอสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�
ปี 2562 เพือ่ ให้บริษทั ฯ รายงานงบการเงินถูกต้องเพียงพอ ตรงตาม
ข้อเท็จจริงและถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียง
พอ และมีประสิทธิผล
3. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกัน หรือ อาจจะมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนกัน รวมทัง้ ขอให้กรรมการผูม
้ อี �ำ นาจและมีหน้า
ทีร่ บั ผิดชอบ กำ�ชับให้พนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยปฏิบตั งิ าน
ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนใหม่ และกำ�หนดค่า
สอบบัญชีประจำ�ปีตอ่ คณะกรรมการของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอขออนุมตั ิ

12. รายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษทั และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทคู่ค้ารายสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
1. บริษัท ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จำ�กัด
2. บริษัท เมืองทอง ยูไนเต็ด จำ�กัด
3. บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้น จำ�กัด
4. บริษัท โหลทอง โฮลดิ้ง จำ�กัด
5. บริษัท อาลาดิน ออนไลน์ จำ�กัด
6. ผู้ถือหุ้นบริษัทะ
บริษัทคู่ค้ารายสำ�คัญ ประกอบด้วย				
บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำ�กัด 				
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทคู่ค้ารายสำ�คัญได้กำ�หนดขึ้น โดยใช้ราคา
ตลาดหรือในราคาทีต่ กลงกันตามสัญญาหากไม่มรี าคาตลาดรองรับ
ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้อย่างละเอียดในงบการเงิน

มีคู่สมรสของกรรมการบริษัท
เป็นกรรมการผู้จัดการใน
บริษทั ก.สัมพันธ์บคุ๊ ส์ จำ�กัด

กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
และมีกรรมการร่วมกัน
(กรรมการของบริษัท คอร์โน
แอนด์ แนช จำ�กัด)

2. บริษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จำ�กัด
ประกอบธุ ร กิ จ เป็ น สโมสรฟุ ต บอล
อาชีพในประเทศไทย โดยได้แชมป์   
ในปี 2009 ปี 2010 และปี 2012       
ตามลำ�ดับ

ความสัมพันธ์

1. บริษทั ก.สัมพันธ์บคุ๊ ส์ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจค้าส่งรายใหญ่ให้แก่
หนังสือพิมพ์ และนิตยสารทุกชนิด

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายการระหว่างกันประกอบด้วย

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
พันบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

1. บจก.เมืองทองยูไนเต็ด ฝากนิตยสารให้
บริษัทเป็นผู้จัดจำ�หน่าย โดยให้ส่วนลดจาก
ราคาปก 32%
2. บจก.เมืองทองยูไนเต็ด ลงโฆษณารายการ
ทีวีและเช่าสนามฟุตบอลที่ธันเดอร์โดม     ซึ่ง
เป็นราคาที่ยุติธรรม และว่าจ้างในการ   จัดอีเว้
นท์ตา่ งๆของสโมสรรวมทัง้ จ้างบริษทั ทำ�หน้าที่
ด้านการตลาดและให้ส่วนแบ่ง

เนื่องจากบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ก.สัมพันธ์
บุค๊ ส์ จำ�กัด เป็นตัวแทนจำ�หน่ายมานาน และไว้
วางใจในประสบการณ์ของ บริษทั ก.สัมพันธ์บคุ๊
ส์ จำ�กัด ซึ่งรายการที่มีได้มีการตกลงกัน โดย
ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มที ม
ี ขายเพือ่ ขายสือ่ สิง่ พิมพ์เอง
ด้วย จึงทำ�ให้ลดความเสีย่ งในการพึง่ พิง บริษทั
ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จำ�กัด

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

รายงานประจำ�ปี 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้จากขายและบริการ 15.68
รายได้อื่น
1.33
ส่งคืนสินค้า
0.45
ต้นทุนบริหาร
0.04
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริการ
0.04
ลูกหนี้การค้า
            19.82
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1.36
ดอกเบี้ยค้างรับ
0.16
เจ้าหนี้การค้า
3.83
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
0.95
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
0.32
เงินกู้ยืมระยะสั้น
1.80

บริษัทจำ�หน่ายนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ให้
กับ ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จำ�กัด ในฐานะตัวแทน
จำ�หน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้จากขายและบริการ   11.07  ล้านบาท
ยอดรับคืน
7.09 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า
0.90 ล้านบาท

ลักษณะและมูลค่าของรายการ
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กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บจก.โหลทอง โฮลดิง้ ลงโฆษณาในสือ่ สิง่ พิมพ์
มีกรรมการร่วมกัน
รายได้จากขาย
และสื่อดิจิตอล
และบริการ
30.40 ล้านบาท
รายค่าโฆษณา
7.00 ล้านบาท
รายได้อื่น
17.16 ล้านบาท
ซื้อสินค้าสุทธิ
0.51 ล้านบาท
ต้นทุนบริการ
0.12 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน
8.46 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า
67.91 ล้านบาท
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1.03 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1.52 ล้านบาท
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
0.06 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า
0.22 ล้านบาท

4. บริษทั โหลทอง โฮลดิง้ จำ�กัด

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. บจก.อินสไพร์ฯ ฝากนิตยสารให้บริษทั เป็นผู้
รายได้ค่าโฆษณา-บาร์เตอร์   2.04 ล้านบาท จัดจำ�หน่าย โดยให้ส่วนลดจากราคาปก 32%
รายได้อื่น
2.76 พันบาท 2. บจก.อินสไพร์ฯ ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์
ดอกเบี้ยรับ
.005 ล้านบาท เว็บไซต์และอีเว้นท์
ส่งคืนสินค้า
0.03 ล้านบาท 3. บริ ษั ท ย่ อ ยซื้ อ ลิ ข สิ ท ธ์ หั ว หนั ง สื อ เพื่ อ จั ด
ต้นทุนบริการ
1.04 ล้านบาท กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายขาย-บาร์เตอร์
2.04 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า
3.78 ล้านบาท
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1.31 ล้านบาท
ดอกเบี้ยค้างรับ
0.63 พันบาท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
0.22 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า
0.32 ล้านบาท
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
1.65 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.30 ล้านบาท

ลักษณะและมูลค่าของรายการ

กรรมการของบริษัทเคยเป็น
ผู้ถือหุ้น   ในอดีต

ความสัมพันธ์

3. บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทน
เม้น จำ�กัด

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายการระหว่างกันประกอบด้วย

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้น

6. ผูถ้ อื หุน้

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินที่เกิดจาก
สัญญา-หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น

เนื่ อ งจากบริ ษั ท ประสบปั ญ หาสภาพคล่ อ ง
ทางการเงิน จึงขอความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้น
8.05 ล้านบาท เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำ�เนินงาน

4.32
0.15
5.70
3.18
2.09
4.03
0.34

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

เนื่องจาก บริษัท อาลาดิน ดำ�เนินธุรกิจขาย
หนังสือเก่าและขายเศษกระดาษ บริษทั ฯจึงขาย
ล้านบาท หนังสือเก่าและเศษกระดาษ ในหลักเกณฑ์การ
ล้านบาท กำ�หนดราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

0.001 ล้านบาท
175.77 ล้านบาท

0.58 ล้านบาท

ลักษณะและมูลค่าของรายการ

กรรมการของบริษัทเคยเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในอดีต
รายได้จากการขาย
และบริการ        
รายได้อื่น
ซื้อสินค้าสุทธิ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ความสัมพันธ์

รายงานประจำ�ปี 2562

5. บริษทั อาลาดิน ออนไลน์ จำ�กัด

4. บริษทั โหลทอง โฮลดิง้ จำ�กัด

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายการระหว่างกันประกอบด้วย
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มีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะคู่ค้ารายสำ�คัญ
1. ว่าจ้าง บจก.กิเลนการพิมพ์ เพื่อพิมพ์
หนังสือพิมพ์
2. สิทธิการเช่าอาคารสำ�นักงานเป็นเวลา
10 – 12 ปี
ไม่มีกรรมการ ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และไม่มีอำ�นาจควบคุม
รายได้ขายและบริการ
2.11 ล้านบาท
รายได้อื่น
5.94 ล้านบาท
ซื้อสินค้าสุทธิ
0.85 ล้านบาท
ต้นทุนขายและบริการ
105.05 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
22.65 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้หมุนเวียน
6.13 ล้านบาท
สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 102.05 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียน
7.84 ล้านบาท
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการ
ระหว่างกัน

บริษทั มีการกำ�หนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�
รายการระหว่างกัน โดยกำ�หนดในการเข้าทำ�สัญญากับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณา
จากกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้
รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั ใน
กรณีทตี่ อ้ งผ่านทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จะต้องมีกรรมการ
อิสระเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รายการดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้ เป็นไปตามปกติของการทำ�ธุรกิจ
ไม่ ใช่รายการที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างใด โดยบริษัทได้อ้างอิงถึง
ราคาตลาดที่ยุติธรรมเป็นเกณฑ์ ในการเข้าทำ�รายการ

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต		

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันเฉพาะการทำ�ธุรกิจตาม
ปกติของบริษัท กล่าวคือ เป็นการขายสิ่งพิมพ์ของบริษัทรวม
ทั้งการซื้อสื่อโฆษณากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
นั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไป เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะ
ธุรกิจการค้าปกติทั่วไป ยกเว้นการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทำ�รายการ		
นโยบายของบริษทั เกีย่ วกับการทำ�รายการระหว่างกันทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิด
เผยข้อมูลการทำ�รายการเกีย่ วโยง และการได้มาหรือจำ�หน่ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั นอกจากนัน้ แล้ว บริษทั ยังมีนโยบายทีจ่ ะ
ให้มกี ารเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันพร้อมทัง้
เหตุผลในการทำ�รายการต่อทีป
่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั รวมทัง้
การเปิดเผยในรายงานประจำ�ปี				
						

								
				
บริษทั กิเลนการพิมพ์ จำ�กัด

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทคู่ค้ารายสำ�คัญ

ความสัมพันธ์

ลักษณะและมูลค่าของรายการ

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
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ฐานะการเงิ
นและผลการดาเนินงาน

13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี มีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงิ
บริ ษทั สยามสปอร์
นดิเคท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
13.นเฉพาะกิ
ข้อมูจลการของ
ทางการเงิ
นที่สำ�ตคัซิญ
ผลการด
าเนิ นงานรวมและผลการด
สรุปรายงานการสอบบั
ญชี าเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี
่ควรในสาระที
่สาคัญนเฉพาะกิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
สิ้ นสุ ดผูวั้สนอบบั
เดียวกั
ญชีนมีคโดยถู
วามเห็กนต้ว่อางตามที
งบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินนรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท สยามสปอร์
ต ซินดิเคท จำ�ญ
กัดชี (มหาชน) และบริษัทย่อย ตามลำ�ดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนิน
การเปลี
ย่ นแปลงนโยบายการบั
งานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระที่สำ�คัญตาม
-มาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ไม่มี น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
-(1).ตารางสรุ
ไม่มี - ปงบการเงินรวม

บริษทั สยามสปอร์ ตซินดิเคท จากัด(มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ -สุ ทธิ
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่บริษทั ย่ อย
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สิ นค้ าคงเหลือ-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
สิ นค้ าแลกเปลีย่ นจากการให้ บริการ
อืน่ ๆ
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนหรือกลุ่มสิ นทรัพย์ ทจี่ ะจาหน่ าย
ทีจ่ ัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพือ่ ขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม - สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอืน่
อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน-สุ ทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน-สุ ทธิ
ค่ าความนิยม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ ทธิการเช่ าจ่ ายล่วงหน้ า
เงินมัดจาและเงินประกัน
เงินล่วงหน้ าแก่ผู้รับจ้ างผลิตสื่ อพิมพ์ -สุ ทธิ
ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ าย
เงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ ลงทุนในบริษทั ย่ อย
อืน่ ๆ
รวมสิ นทรัพย์
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งบการเงินรวม
2561

2562

หน่ วย:พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2561
2562

50,522
306,668
28,140
38,205
6,246
2,937

27,706
360,949
22,140
34,461
6,410
6,618

26,362
336,997
22,361
29,653
5,548
5,476

13,658
215,779
28,140
29,168
4,244
2,731

16,328
157,605
19,450
22,140
15,210
4,170
5,477

13,590
136,726
23,372
22,140
10,176
3,508
5,262

432,718
31,069

133,002
591,286
31,078

426,397
3,117

293,720
31,069

133,002
373,382
31,078

214,774
3,118

25,096
45
52,590
371,828
11,720
21,769

28,147
40
59,895
573,536
28,628
5,809
16,412

33,135
37
59,895
517,992
20,051
15,536

209,137
45,000
45
52,590
315,051
11,718
21,176

341,137
45,000
40
59,895
208,842
11,656
16,212

346,137
45,000
37
59,895
179,127
7,200
15,536

137,370
694
13,490
94,113
132,000
2,000
1,326,502

120,065
535
16,155
137,575
1,000
1,610,161

102,731
629
12,218
119,068
1,310,806

77,223
694
11,210
78,838
132,000
1,279,471

66,555
518
13,875
84,502
1,252,692

55,887
614
9,938
82,460
1,019,723

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามสปอร์ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited

แบบแสดงรายการ/ข้อมูลประจาปี 2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ ๆ
รายได้ รับล่ วงหน้ า
เจ้ าหนีท้ รัพย์ สิน

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
ส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนทีถ่ ึงกาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
เงินกู้ยมื จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นอืน่ ๆ
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้ างจ่ าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าระยะยาว-สุ ทธิ
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ ิ น

61

2560
657,621
220,252
256,799
3,725

งบการเงินรวม
2561
753,151
339,826
311,612
15,284

2562
598,558
308,866
262,113
10,574

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2561
2562
608,617
598,937
452,125
147,108
117,968
117,794
243,608
316,104
261,763
1,853
273
315

744

3,419

1,166

745

472

387

1,275
1,140,416
998
57,445
5,181
12,623
1,216,663

62,091
12,550
575
1,700
1,500,208
1,520
61,285
19,719
11,662
1,594,394

62,091
177,572
8,050
21,300
62
1,450,352
354
60,491
26,014
10,518
1,547,729

2,300
1,004,231
998
48,817
4
12,623
1,066,673

4,400
1,500
1,039,654
741
48,921
6,905
11,662
1,107,883

172,751
21,300
1,026,435
354
43,661
2,110
10,518
1,083,078

937,478
456,366
297,403
(658,853)
16
94,932
14,908
109,840
1,326,503

2,562,173
709,571
94,838
(828,125)
27,619
3,903
11,864
15,767
1,610,161

2,562,173
709,573
94,837
(1,065,168)
8,441
(252,317)
15,393
(236,924)
1,310,805

937,478
456,365
297,403
(540,985)
16
212,799

2,562,173
709,571
94,838
(687,218)
27,619
144,810

2,562,173
709,573
94,837
(876,207)
8,441
(63,356)

212,799
1,279,472

144,810
1,252,693

(63,356)
1,019,722

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ขาดทุนสะสม

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนใหญ่
ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการ/ข้อมูลประจาปี 2562
บริษทั สยามสปอร์ ตซินดิเคท จากัด(มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2561

2560

หน่ วย:พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2561

2562

2562

รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ ค่าโฆษณา
รายได้ อนื่
รวมรายได้

756,413
266,081
79,867
1,102,361

972,127
206,279
109,855
1,288,261

853,786
100,605
66,188
1,020,579

523,140
242,224
80,086
845,450

431,765
153,136
111,861
696,762

378,206
77,005
61,165
516,376

ต้ นทุนขายและบริการ

(820,153)

(1,025,034)

(840,233)

(584,106)

(517,897)

(401,072)

(396,360)

(344,860)

(319,200)

(369,053)

(263,686)

(253,797)

30,982
(25,284)
-

(5,768)
(21,722)
-

(28,137)
(24,700)
(5,809)

34,387
(20,132)
-

(2,604)
(15,508)
-

(18,543)
(15,682)
(5,809)

(64,830)
(6,830)
(462,322)
(19,983)
(200,097)
(200,097)

(57,350)
(8,894)
(438,594)
3,044
(172,323)
(172,323)

(4,250)
(5,809)
(58,200)
(5,170)
(451,275)
3,413
(267,516)
(267,516)

(60,751)
(4,838)
(420,387)
(159,043)
(159,043)

(38,336)
(4,964)
(325,098)
(146,233)
(146,233)

(4,250)
(41,527)
6,522
(333,086)
(217,782)
(217,782)

(0.51)

(0.35)

(0.37)

(0.41)

(0.30)

(0.31)

(0.51)

(0.35)

(0.37)

(0.41)

(0.30)

(0.31)

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
(หนีส้ ู ญและหนีส้ งสั ยจะสู ญ) กลับ
รายการ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจาการด้ อยค่ าสิ นทรัพย์ ถาวร
ขาดทุนจากการด้ อยค่ าสินทรัพย์ ไม่
มีตัวตน
ขาดทุนจากการด้ อยค่ าค่ าความนิยม
ต้ นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)หลังภาษีเงินได้
รายการพิเศษ
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
รายการพิเศษ
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามสปอร์ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)
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บริษทั สยามสปอร์ ตซินดิเคท จากัด(มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
ปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่ าย)
จากการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนตัดจาหน่ าย
สิ ทธิการเช่ าจ่ ายล่วงหน้ าตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ทีจ่ ่ ายตัดจ่ าย
หนีส้ ู ญและหนีส้ งสั ยจะสู ญเพิม่ ขึน้ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่ าสิ นค้ า
ค่ าเผือ่ กิจกรรมการจัดงานระหว่ างทา
ขาดทุนจากการด้ อยค่ าสินทรัพย์ ถาวร
ขาดทุนจากการด้ อยค่ าสินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
กลับรายการจากการด้ อยค่ าทีด่ ิน
กาไรจากการปรับมูลค่ ายุติธรรมอสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
ค่ าเผือ่ รับคืนหนังสื อนิตยสารลดลง
กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ ถาวร
ขาดทุนจากการด้ อยค่ าค่ าความนิยม
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
เงินปันผลรับ
ดอกเบีย้ จ่ าย
ส่ วนแบ่ ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน

งบการเงินรวม
2561

หน่ วย:พันบาท
2562

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2560
2561

2562

(200,098)

(172,322)

(267,517)

(159,043)

(146,233)

(217,782)

6,830
39,985
452
16,818
524
(31,662)
680
(4,390)
37
4,031
(1)
64,830
19,983

8,894
62,064
4,102
19,565
591
5,768
1,213
(14,645)
(6,918)
(4,127)
32
1,404
57,350
(3,044)

5,170
54,632
4,383
17,333
6,452
28,137
(845)
943
5,809
4,250
(3,463)
(17,249)
5,809
13,143
58,200
(3,412)

4,838
30,052
449
10,668
(34,387)
(4,390)
37
2,870
(1)
60,751
-

4,964
28,938
371
10,668
2,604
(14,645)
(6,918)
(4,127)
(136)
1,595
38,336
-

(6,522)
24,463
205
10,668
6,025
18,543
5,809
4,250
(3,462)
(17,317)
10,381
41,527
-

(81,981)

(40,073)

(88,225)

(88,156)

(84,583)

(123,212)
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บริษทั สยามสปอร์ ตซินดิเคท จากัด(มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
สิ นทรัพย์ ดาเนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
เงินล่วงหน้ าแก่ผู้รับจ้ างผลิตสื่ อพิมพ์
สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
หนีส้ ิ นดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
หนีส้ ิ นทีเ่ กิดจากสั ญญา-หมุนเวียนอืน่
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่
รับเงินจากการขอคืนภาษี
จ่ ายชาระภาษีถูกหัก ณ ทีจ่ ่ าย
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับ
เงินสดจ่ ายเพือ่ การลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่ อย
เงินสดจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ ลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่บริษทั อืน่ ลดลง
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่บริษทั ย่ อย(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคา้ ประกัน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
สิ ทธิการเช่ าจ่ ายล่วงหน้ าเพิม่ ขึน้
ซื้อสิ นทรัพย์ ถาวรเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ ถาวร
เงินสดรับล่วงหน้ าจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ ถาวร
ซื้อสิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนเพิม่ ขึน้
เงินสดรับจากบริษทั ย่ อยทีซ่ ื้อในระหว่ างปี
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นอืน่ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบริษัทย่ อยลดลง
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกันเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกันลดลง
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้
จ่ ายชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ ายชาระหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน
จ่ ายชาระหนีเ้ จ้ าหนีท้ รัพย์สิน
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดรับจากส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
จ่ ายดอกเบีย้
เงินสดรับค่ าหุ้นจากส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่ อย
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

งบการเงินรวม
2561

2562

2560

หน่ วย:พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2561
2562

(20,975)
359,293
116,456
(1,329)
947

41,339
1,700
15,161
(3,776)
1,175

(1,230)
4,500
4,709
1,602
905

12,810
359,393
113,071
653
947

55,224
1,700
13,958
(2,672)
176

5,182
4,500
5,034
475
(96)

25,385
(8,080)
(559)
3,817
(8,928)
(3,112)
380,934

(32,697)
(5,187)
(961)
20,842
(20,667)
(1,371)
(24,515)

(31,682)
10,501
(1,144)
27,882
(15,827)
(3,618)
(91,627)

(7,952)
(2,444)
(558)
(4,574)
(2,986)
380,204

(31,006)
12,496
(961)
(5,663)
(1,371)
(42,702)

(428)
5,659
(1,144)
(3,984)
(3,618)
(111,632)

1
(132,000)
(6,000)
790
29,960
(7,328)
(3,432)
599
(117,410)

6,000
1,247
(80)
(13,116)
1,633
60,000
(10,368)
10,549
55,865

(221)
27,960
(3,969)
91,396
(56)
115,110

1
(135,000)
(132,000)
(6,000)
790
102,670
29,961
(2,679)
599
(141,658)

6,000
(19,450)
(9)
(7,400)
827
60,000
(308)
39,660

(5,000)
(3,923)
27,960
(660)
90,869
109,246

(226,908)
(2,025)
(3,000)
(6,000)
(7,000)
196,370
(203,174)
(790)
(646)
79,559
(69,577)
15,000
(228,191)
35,332
15,190
50,522

3,917
(1,193)
(3,300)
(4,200)
(28,364)
(3,970)
(12,377)
50,641
(55,320)
(54,166)
(22,816)
50,522
27,706

(154,593)
7,475
19,600
165,022
(3,418)
(6,427)
1
(57,486)
5,000
(24,826)
(1,344)
27,706
26,362

(232,640)
(3,700)
(7,000)
196,370
(200,210)
(790)
79,559
(60,068)
(228,479)
10,067
3,591
13,658

(9,680)
3,600
(529)
(1,838)
50,641
(36,482)
5,712
2,670
13,658
16,328

(146,812)
21,300
(4,400)
171,251
(472)
1
(41,220)
(352)
(2,739)
16,328
13,589

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการ/ข้อมูลประจาปี 2562

14. การวิ
เคราะห์
และคาอธิ
บายของฝ่
ดการ
14.
การวิ
เคราะห์
และคำ
�อธิายจั
บายของฝ่
ายจัดการ
(1) ผลการด
าเนินงานในภาพรวม
(1) ผลการดำ
�เนินงานในภาพรวม
งบการเงินรวม
รายได้ จากการขายและบริการ
หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร
อีเว้นท์
ดิจิตอลมีเดีย
รับจ้างพิมพ์
อื่นๆ
รายได้ ค่าโฆษณา
หนังสื อพิมพ์
นิตยสาร
อีเว้นท์
ดิจิตอลมีเดีย
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ต่อหุ น้ พื้นฐาน
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หน่วย:ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม
2561
2562

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิน
%

321.61
70.19
231.23
25.02
317.74
6.34

235.13
72.82
201.09
42.47
271.95
30.33

(86.48)
2.63
(30.14)
17.45
(45.79)
23.99

(26.89)
3.75
(13.03)
69.74
(14.41)
378.39

99.04
5.18
33.66
68.40
(172.32)
(0.35)

41.10
2.06
17.15
40.29
(267.52)
(0.37)

(57.94)
(3.12)
(16.51)
(28.11)
(95.20)
(0.02)

(58.50)
(60.23)
(49.05)
(41.10)
55.25
5.71

ไปออกในสื่อต่างๆ อาทิ   ดิจิตอล, ทีวี ฯลฯ   เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์
่มแรกยั
รายได้
จากการขายหนั
งสืกล่อพิาวคื
มพ์อลูมีกรค้ายได้
ดลงอย่น างมีทางในการทำ
นยั สาคัญกล่
าวคือลูให้กมค้ากขึ
าได้้นแ  บ่งและออกมาตรการต่
ออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุางๆเพื
ง
�รายได้
่อลด
มีรายได้
ทลี่ ดลงอย่
างมีนยั สำ�คัญ
าได้แบ่ทงี่ลออกเป็
จ่ายธุราที
กิจ่ตสิิด่งตามอ่
พิมพ์ านสิ่ งพิมพ์ของบริ ษท
2อ่ากลุ
่ม กลุ
นหนันกลุ
งสือพิ่มมลูพ์กซค้ึ่งาจะเป็
ลูกค้30าทีปี่มเป็
ีอายุ
นหนั
งสื่มอแรกยั
พิมพ์งซอ่่ ึ งาจะเป็
ที่มีอนายุกลุต้่มงั แต่
นต้นต้ไปนทุซึน่ งและควบคุ
เป็ นกลุ่มมลูค่กาค้ใช้าประจ
ั
ตัง้ แต่ 30 ปีเป็นต้นไป ซึง่ เป็นกลุม่ ลูกค้าประจำ�ทีต่ ดิ ตามอ่านสิง่ พิมพ์ รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์			
มาโดยตลอด ส่ วนอีกกลุ่มจะติดตามข่
าวสารผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ท้ งั หญิงและ
ของบริษทั มาโดยตลอด ส่วนอีกกลุม
่ จะติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์เป็น
ชายอายุ
ไม่นเต้กินนซึ30
โซเชี
ยลมีเเฉลี
ดีย่ยเป็
ง่ เป็ปีนกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นคนรุน่ ใหม่ทงั้ หญิงและ
นวน 235.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  ซึ่ง
ชายอายุเฉลีนอกจากนี
่ยไม่เกิน 30
ปี
เกี่ยวกับดิจิตอลทุกๆช่องทางได้รจำับ�ความนิ
ยมและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ไม่ซบั ซ้อน ทาให้
้ เทคโนโลยี
นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีเกีย่ วกับดิจติ อลทุกๆช่องทางได้รบั ความ มีรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์จำ�นวน  321.61  ล้านบาท ลดลง
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ วและแพร่ หลายในวงกว้าง
นิยมและสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ทำ�ให้ ได้รับความ จำ�นวน 86.48 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.89    ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมีคนอ่าน
หนัและเทคโนโลยี
งสือพิมพ์น้อยลงที่ไเพราะสามารถติ
ดตามอ่
ลได้ผ่าหนทาง
ผลจากการเปลี
นแปลงพฤติางกรรมในการบริ โภคข่าวสาร
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ที่ส่งผลจากการเปลี
ผลกระทบต่อรายได้
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ั ญหาโดยการขยายงานทางด้
านโลจิสจากการขายหนั
ติกส์ ตัวแทนจงสืาหน่
งสื อพิมพ์อ
การลดลงของรายได้
อพิมาพ์ยหนั
มีผลกระทบต่
ต่อรายได้จากการขายหนังสือของบริษทั ซึง่ บริษทั ผูป้ ระกอบการด้าน
บริษทั เป็
อย่างมากเพราะถื
อเป็นรายได้่ อหต่ลัากงๆ
ของบริ
นัน้ บริ
บจ้างพิามงได้
พ์ รับทัผลกระทบด้
กีฬนาและบั
นเทิง ไปออกในสื
อาทิษดิทั จดัิตงอล
, ทีษวทั ี
้ งนี้ บริ ษทั ได้วยมีแผนในการพัฒนาCONTENT
สิและงานรั
่งพิมพ์ทุกๆรายต่
จึงมีนโยบายในการหามาตรการลดต้
ทุนและควบคุ
ค่าจใช้่ายธุ
จา่ ยเพื
ฯลฯคณะกรรมการบริ
เพื่อเป็ นการเพิ่มษช่ัทอได้งทางในการท
ารายได้
ให้มากขึ้น และออกมาตรการต่
างๆเพื่อลดต้นทุนนและควบคุ
มค่ามใช้
รกิจอ่
มีแนวทางการแก้
ปัญหาโดยการขยาย
นำ�มาชดเชยรายได้ทลี่ ดลงไป ซึง่ สามารถลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้
งานทางด้
สิ่ งพิมพ์ านโลจิสติกส์ ตัวแทนจำ�หน่ายหนังสือพิมพ์และงานรับจ้าง จ่ายได้ตามเป้าทำ�ให้ ไม่กระทบต่อผลการดำ�เนินงานมากนัก
พิมพ์   ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มแี ผนในการพัฒนาCONTENT กีฬาและบันเทิง

รายได้ จากการขายหนังสื อพิมพ์
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากการจาหน่ายหนังสื อพิมพ์เป็ นจานวน 235.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
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รายได้จากการขายนิตยสาร

รายได้จากค่าโฆษณาสื่อดิจิตอล			

ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายนิตยสาร
เป็นจำ�นวน 72.82 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่
มีรายได้จากการขายนิตยสารจำ�นวน 70.19 ล้านบาท เพิม
่ ขึน้ จำ�นวน
2.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.75 ในไตรมาส 4 บริษัทได้มีการหยุด
การผลิตนิตยสาร แต่อาจจะผลิตในบางช่วงที่มีรายการกีฬาใหญ่ๆ
เข้ามา

สำ�หรับปี 2562 รายได้จากค่าโฆษณาสื่อดิจิตอลซึ่งดำ�เนิน
งานภายใต้บริษัทย่อยมีจำ�นวน 40.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้ค่าโฆษณาสื่อดิจิตอลจำ�นวน 68.40
ล้านบาท หรือลดลงจำ�นวน 28.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.10
เนื่องจากในงวดเดียวกัน ปี 61 เป็นปีท่ีมีการแข่งขันฟุตบอลโลก
บริษทั มีรายได้สงู กว่าในปีนี้ ทัง้ นีส้ อื่ ดิจติ อลยังคงมีสว่ นแบ่งทางการ
ตลาดอยูอ่ กี มาก และสามารถเข้าถึงกลุม
่ เป้าหมายได้หลาย ประเภท
ปัจจุบนั เว็บไซต์ของบริษทั มีจ�ำ นวนผูเ้ ข้าชมอยู่ในอันดับต้นๆ และใน
อนาคตคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้จากสื่อดิจิตอล
ปัจจุบนั บริษทั ได้ขยายธุรกิจด้านดิจติ อล โดยการทำ� Content Management ซึ่งทางบริษัทย่อยมีการเซ็นสัญญาร่วมมือเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจกับ BEIN SPORT ASIA PTE. Limited. เพื่อให้ลูกค้าได้
รับชมCONTENT ฟุตบอลลีกที่ถูกลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ HYPERLINK
“http://www.siamsport.co.th” www.siamsport.co.th ได้จาก
ทุกๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ มือถือและแทบเล็ต ทุก
สถานที่ ทุกเวลา ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในคุณภาพระดับ HD
โดยนำ�  CONTENT มาบริหารจัดการ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ร่วมกัน
เช่น คลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ, ฟุตบอล
กัลโช่ ซีเรียอา ของประเทศอิตาลี, ฟุตบอลลาลีกา ของประเทศสเปน,
ฟุตบอลลีกเอิง ของประเทศฝรั่งเศส, ฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เปี้ยนส์
ลีก, และฟุตบอลยูโรปาลีก ซึ่งบริษัทจะได้รับรายได้จากการขายค่า
โฆษณาบนเว็บไซต์ และประโยชน์เพิม
่ เติมทีไ่ ด้รบั คือเมือ่ มีคนเข้ามา
ชมเว็บไซต์มากทำ�ให้มรี ายได้คา่ โฆษณามากขึน้ อีกทัง้ บริษทั ฯมีการ
ผลิต CONTENT กีฬาเพือ่ ลงในเว็บไซต์ HYPERLINK “http://www.
siamsport.co.th “ www.siamsport.co.th และได้น� 
ำ CONTENT
กีฬาที่มีอยู่ไปหารายได้ร่วมกันกับสื่อดิจิตอลอื่นที่มีความสนใจใน
CONTENT โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มรายได้มีดังนี้
(1) Website ประกอบด้วย
www.siamsport.co.th
www.girldaily.com
www.siamdara.com
www.fhm.in.th
(2) Application/VDO clip YouTube Facebook LINETV
(3) รับจ้างผลิตContentต่างๆ

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
ในปี 2562 บริษทั มีการรับจ้างพิมพ์จากบริษทั ในเครือ บมจ.มติ
ชนและลูกค้ารายอื่นๆ เป็นจำ�นวนเงิน 271.95 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการรับจ้างพิมพ์จำ�นวน
317.74 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 45.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.41
เนื่องจากลูกค้าได้ลดจำ�นวนพิมพ์ลง

รายได้จากค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์			
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากค่าโฆษณาจำ�นวน 41.10 ล้าน
บาท เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ มีรายได้จากค่าโฆษณา
จำ�นวน 99.04 ล้านบาท ลดลงจำ�นวน 57.94 ล้านบาท หรือร้อยละ
58.50 แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาลูกค้าส่วนใหญ่จึงยังคงงด
โฆษณาหรือตัดงบโฆษณาลง
เนื่ อ งจากสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ น สื่ อ ที่ มี ค นเห็ น ได้ ทั่ ว ไป และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน จึงทำ�ให้ยังมียอดการ
โฆษณาอย่างต่อเนื่อง และถ้าในปี ใดมีรายการแข่งขันกีฬารายการ
ใหญ่ๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก (4 ปีครั้ง) การแข่งขันฟุตบอล
ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (4 ปีครั้ง) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค (4 ปี
ครัง้ ) การแข่งขันกีฬาเอเชีย่ นเกมส์ (4 ปีครัง้ ) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
(2 ปีครั้ง) ก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้รายได้ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์เพิ่ม
ขึ้นทุกครั้ง

รายได้จากค่าโฆษณานิตยสาร				
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าโฆษณาจำ�นวน
2.06 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้ค่า
โฆษณาจำ�นวน 5.18 ล้านบาท หรือลดลงจำ�นวน 3.12 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 60.23 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาลูกค้าส่วนใหญ่จึง
งดโฆษณาหรือตัดงบโฆษณาลง และในงวดเดียวกัน ปี 61 เป็นปีที่
มีการแข่งขันฟุตบอลโลก ทางบริษัทได้มีการออกนิตยสารฟุตบอล
โลกรายเดือนจำ�นวน 8 ฉบับ และรวมดาวเวิลค์คัพ 2018 จำ�นวน 3
ฉบับ ทำ�ให้มีรายได้สูงกว่าในปีนี้

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

รายได้จากการจัดอีเว้นท์
สำ�หรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัด
อีเว้นท์จำ�นวน 218.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีรายได้จากการจัดอีเว้นท์จำ�นวน 264.89 ล้านบาท หรือ
ลดลงจำ�นวน 46.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.61 เนื่องจากลูกค้า
บางส่วนงดจัดอีเว้นท์หรือตัดงบโฆษณาที่โฆษณาในงานอีเว้นท์ลง

รายได้บริการอื่นๆ					
รายได้บริการอืน่ เป็นรายได้บริหารจัดการตัว๋ ออนไลน์ จำ�หน่าย
ตั๋วชมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

กำ�ไรขั้นต้น
ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีอตั รากำ�ไรขัน้ ต้น อยูท่ ร่ี อ้ ยละ
13.02 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำ�ไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ 11.96 เนื่องจากมีคนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลง เพราะ
สามารถติดตามอ่านข้อมูลได้ผา่ นทางเว็บไซต์และสือ่ ออนไลน์ มีแนว
โน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลให้
ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้งบโฆษณาลดลง ส่งผลให้มีกำ�ไรขั้นต้นลดลง

กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ					
ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนสุทธิจ�ำ นวน 267.52
ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ
จำ�นวน 172.32 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำ�นวน 95.20 ล้านบาท
หรือร้อยละ 55.25 เนื่องมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1. รายได้รวมลดลง
2. จ่ายเงินชดเชยพนักงาน
3. รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตสำ�หรับผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเป็นจำ�นวนเงิน 13.09 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2562 ซึ่งเป็นรายการที่นอกเหนือการดำ�เนินการปกติ
4. ตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขี้น 22.37 ล้านบาท

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน					
ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนสุทธิตอ่ หุน้ 0.37 บาท
ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีขาดทุนสุทธิตอ่ หุ้น
จำ�นวน 0.35 บาทต่อหุน้ หรือขาดทุนเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 0.02 บาทต่อหุน้
หรือร้อยละ 5.71 นั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล

Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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บริ ษทั สยามสปอร์ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการ/ข้อมูลประจาปี 2562

(2) ฐานะการเงิน
(2) ฐานะการเงิน
รายการ

หน่วย:ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
ปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม
2561
2562

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จานวนเงิน
%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ

360.95

337.00

(23.95)

(6.64)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

22.14

22.36

0.22

0.99

573.54

518.00

(55.54)

(9.68)

สิ นทรัพย์รวม

1,610.16

1,310.81

(299.35)

(18.59)

หนี้สินรวม

1,594.39

1,547.73

(46.66)

(2.93)

15.77

(236.92)

(252.69)

(1,602.35)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ลูกหนี้การค้า 					 หนี้สินรวม						
ลูกหนีในปี
ก้ ารค้
า บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าจ�ำนวน 337
2562
ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจ�ำนวน 1,547.73 ล้ าน
ล้านบาท เมื
่อเปรี2562
ยบเทีบริ
ยบกั
ปี 2561
ลูกลหนี
้การค้
าจ�ำนวน
ยบเทียเมืบกั่อบเปรี
ปี 2561
หนีบ้สินปีรวมจ�
านบาท
ในปี
ษทั บและบริ
ษทั ซึย่่งอมียมี
กู หนี
าจานวนบาท
337เมืล้่อาเปรี
นบาท
ยบเทีซึยง่ มีบกั
2561ำนวน
ซึ่ งมี1,594.39
ลกู หนี้กล้ ารค้
า
้ การค้
360.95 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 23.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.64 หรื อลดลงจ�ำนวน 46.66 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.93 เนื่องจากบริ ษัทมีการ
จานวน 360.95 ล้านบาท ลดลงจานวน 23.95 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.64 สาเหตุหลักมาจากบริ ษทั มีรายได้ลดลง
สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีรายได้ลดลง

ช� ำ ระให้ กับ สถาบัน การเงิ น ตรงตามเวลาที่ ก� ำ หนดเพื่ อ รั ก ษาเครดิ ต ทาง
เงิเงินนให้
แก่บบริริษษัทัททีทีเ่ ่เกีกีย่ ่ยวข้วข้ออง ง				 การเงิน
ให้กกู้ย้ยู มืืมแก่
ในปี 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ในปี 2562 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องจานวน 22.36 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ซึ่ งมีเงินให้
22.36 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีเงินให้กู้ยืมแก่
ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน (236.92)
กูย้ ษืมัทแก่
ษทั อทีงจ�ำนวน
่เกี่ยวข้อ22.14
งจานวน
22.14เป็ล้นาการให้
นบาทกู้ยืมเป็แก่นการให้
แก่บริเมืษ่อทั เปรีร่ วยมบเทีคืยอบกับริบปีษทั 2561
ไอสปอร์
ต จากั้ ถดือหุบริ
ทั มีก15.77
ารคิด
บริ
ที่เบ
กี่ยริ วข้
ล้านบาท
บริษัท กล้ยู้ าืมนบาท
ซึง่ มีส่วนของผู
้ นจ�ษำนวน
ร่ดอกเบี
วม คือ้ ยบริ
ัท ไอสปอร์
ต จ�ำกัต่ดอปีบริดอกเบี
ษัทมีการคิ
ดดอกเบี
้ยอั0.13
ตราร้อล้ยานบาท
ล้ านบาท ลดลงจ�ำนวน 252.69 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1,602.35 เนื่องจาก
อัตษราร้
อยละ 1.05
างชาระ
้ ยคงค้
ละ 1.05 ต่อปี ดอกเบี้ยคงค้างช�ำระ 0.13 ล้านบาท
บริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี ที่ผา่ นมาเป็ นสาเหตุหลัก
บริ ษัทได้ ก�ำหนดแผนงานในการเพิ่มความสามารถในการท�ำก�ำไร
สิสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออ						
สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกระดาษที่ ใช้ ในการ ส�ำหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไว้ แล้ วในปี 2563

สิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์หนังสื อพิมพ์และนิ ตยสาร จะมีการหมุนเวียนอยู่

พิมพ์หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จะมีการหมุนเวียนอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ (3) สภาพคล่อง						
ตลอดเวลาเพื่อป้ องกันการเสื่ อมสภาพในลักษณะเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
ป้องกันการเสื่อมสภาพในลักษณะเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 0.29 เท่า เมื่อ
ทีที่ดด่ ินนิ อาคารและอุ
กรณ์					 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 0.39 เท่า เนื่องจากยอดขาย
อาคารและอุปปกรณ์
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ลดลง จึงท�ำให้ รายได้ ลดลง
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55.54
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หรื
อร้อยละ 9.68 เกิดจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาสะสม
ของบริ ษัท
สินทรัพย์รวม						
สิ นทรัในปี
พย์ร2562
วม บริษัท และบริษัท ย่อ ยมีสินทรัพ ย์รวมจ�ำนวน (4) โครงสร้างเงินทุน					
ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
1,310.81 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน(6.53)
1,310.81
านบาท
เมื่อเปรี
ยบกั
ปี ย2561
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ตั ราส่วนหนี
ส่วนของผู
้ ถือหุนั้ น้ น101.12
เท่า  ซึง่ ในปี 2562 บริ ษัทได้ มี
ทรัพ18.59
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ภาระคาการกู
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หนีส้ ิ นรวม
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวมจานวน 1,547.73 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ซึ่ งมีหนี้สินรวม

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

Siam Sport Syndicate Public Company Limited

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�ปี 2562

  นายสุเมธ  เจนเจษฎา
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน) ได้ปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน) และตามข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำ�คัญของภารกิจที่ปฏิบัติพอสรุปได้ดังนี้
1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี 2562 เพื่อให้บริษัทฯ รายงานงบการเงินถูกต้องเพียงพอ ตรง
ตามข้อเท็จจริงและถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล
3.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน รวมทั้งขอให้กรรมการผู้มีอำ�นาจและ
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ กำ�ชับให้พนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยปฏิบตั งิ านตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
4.   พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ และกำ�หนดค่าสอบบัญชีประจำ�ปีต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอขอ
อนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญประจำ�ปี
5.    ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน) และตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน 4 ครั้ง
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและเสนอแนะแก้ ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและอุปสรรค รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น และกำ�ชับให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กัน
ไปด้วย

(นายสุเมธ เจนเจษฎา)
                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
              บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

100/72, 22nd Floor,
100/2 Vongvanij Building B, Rama 9 Rd,
Huaykwang, Bangkok, 10310 Thailand
Main +66 (0) 2 645 0109
Fax +66 (0) 2 645 0101
http://www.ans.co.th

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ บริ ษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิ เคท จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม
และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิ เคท จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิ เคท จากัด
(มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความไม่ แน่ นอนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ซึ่ งระบุวา่ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ จานวน 267.52 ล้าน
บาทตามงบการเงินรวม และ 217.78 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ
วันเดียวกัน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนจานวน 1,023.96 ล้านบาทตามงบการเงินรวม
และ 811.66 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปั จจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั งบการเงินนี้จึงไม่ได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ในราคาที่อาจ
ขายได้และไม่ได้ปรับปรุ งหนี้ สินตามจานวนที่ จะต้องชาระ ตลอดจนไม่ได้จดั ประเภทรายการใหม่ ซึ่ งอาจจาเป็ นในกรณี ที่
กลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ดีทางฝ่ ายบริ หารกลุ่มบริ ษทั ได้วางแนวทางเพื่อทาให้ผลการดาเนิ นงานดี
ขึ้น ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องนี้
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 5 บริ ษทั มี รายการบัญชี ส่วนหนึ่ งกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน และมียอด
คงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั คู่คา้ รายสาคัญ รายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามราคาหรื อสัญญาที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั คู่คา้ รายสาคัญ
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 36 บริ ษทั ได้สมัครใจขอเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ให้เพิกถอนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัย สาคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ค่ าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ความเสี่ ยง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีลูกหนี้ การค้าซึ่ งมี
มูลค่าสุทธิทางบัญชีจานวน 281.40 ล้านบาทตามงบการเงินรวม และ 96.07 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณามีแนวโน้มถดถอยในปั จจุบนั และลูกหนี้ การค้าที่คา้ งชาระเกินกาหนดเป็ น
จานวนเงิน 153.77 ล้านบาทตามงบการเงินรวม และ 97.00 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากการรับชาระเงินคืนจากลูกหนี้ การค้าเพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริ ษทั พร้อมทั้งตรวจสอบวิธีการคานวณตามนโยบาย
ที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และพิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก
รายงานอายุลูกหนี้การค้าและประเมินความสามารถของการชาระหนี้ ของลูกหนี้ การค้าแต่ละรายที่คา้ งเกินกาหนดชาระเป็ น
เวลานาน

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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สารองสินค้ ารับคืน
ความเสี่ ยง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสารองสิ นค้ารับคืนจานวน 9.93 ล้าน
บาท สิ นค้าดังกล่าวประกอบด้วยนิตยสารและสิ่ งพิมพ์ การประมาณการสารองสิ นค้ารับคืนจัดทาโดยผูบ้ ริ หาร และประมาณ
จากประสบการณ์การรับคืนสิ นค้าในอดีต ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ผบู ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก
วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าทาความเข้าใจถึงวิธีการประมาณการสารองสิ นค้ารับคืนของบริ ษทั และทดสอบการคานวณสารองสิ นค้ารับคืนให้
เป็ นไปตามวิธีการประมาณการที่ บริ ษทั กาหนดไว้ และตรวจสอบความเหมาะสมของประมาณการสารองสิ นค้ารับคืนโดย
เปรี ยบเทียบกับสถิติสินค้ารับคืนที่เกิดขึ้นจริ งในปั จจุบนั และในอดีต พร้อมทั้งตรวจสอบการรับคืนหลังวันที่ในงบการเงิน
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ความเสี่ ยง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 6 บริ ษทั ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน 346.14 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า จานวนเงิน 105.86 ล้านบาท) บริ ษทั ย่อย
ข้างต้นมีผลการดาเนิ นงานขาดทุน ซึ่ งเป็ นข้อบ่งชี้วา่ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยอาจเกิ ดการด้อยค่า ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลย
พินิจในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและสอบถามผูบ้ ริ หารถึงนโยบายในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย และ
พิจารณาความเหมาะสมของจานวนเงินของประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน โดยตรวจสอบประมาณการกระแสเงิน
สดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตของผูบ้ ริ หาร ในการตรวจสอบดังกล่าวรวมถึงการประเมินข้อสมมติฐานที่มีสาระสาคัญซึ่ ง
จัดทาโดยผูบ้ ริ หาร เช่น อัตราการเติบโตเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในปั จจุบนั และอดีต และอัตราคิดลดเปรี ยบเที ยบกับต้นทุน
ทางการเงินเฉลี่ยจากแหล่งเงินทุนที่มาจากการกูย้ มื ของบริ ษทั
การด้ อยค่ าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
ความเสี่ ยง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นจานวน
เงินสุ ทธิ 370.23 ล้านบาทตามงบการเงินรวม และ 74.65 ล้านบาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วย
เครื่ องพิมพ์ที่มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชีเป็ นจานวนเงิน 289.41 ล้านบาทตามงบการเงินรวม และ 63.05 ล้านบาทตามงบการเงิน
เฉพาะกิ จการตามลาดับ เนื่ องจากการดาเนิ นธุ รกิ จสื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณามีแนวโน้มถดถอยในปั จจุ บนั เป็ นข้อบ่ งชี้ ว่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์อาจเกิ ดการด้อยค่า ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่ องจักร
และอุปกรณ์

74

รายงานประจำ�ปี 2562       Annual Report 2019

วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและสอบถามผูบ้ ริ หารถึงนโยบายในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และ
พิจารณาความเหมาะสมของจ านวนเงิ น ของประมาณการค่ าเผื่อการด้อยค่ าของเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยตรวจสอบ
ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รั บในอนาคตของผูบ้ ริ ห าร ในการตรวจสอบดังกล่าวรวมถึ งการประเมิ น ข้อ
สมมติฐานที่มีสาระสาคัญซึ่งจัดทาโดยผูบ้ ริ หาร เช่น อัตราการเติบโตเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในปั จจุบนั และอดีต และอัตราคิด
ลดเปรี ยบเทียบกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยจากแหล่งเงินทุนที่มาจากการกูย้ มื ของบริ ษทั
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ น
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลดาเนิ นการแก้ไขข้อมูลที่ แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

-

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั

-

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

-

สรุ ป เกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สาหรั บการด าเนิ น งานต่อ เนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง

-

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่

-

ได้รับหลัก ฐานการสอบบัญชี ที่เ หมาะสมอย่างเพีย งพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จ การภายในกลุ่มหรื อ
กิ จ กรรมทางธุ รกิ จ ภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว

(นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษทั สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

6

26,361,830

27,705,526

13,589,808

16,328,414

5, 7

336,997,212

360,949,316

136,725,731

157,604,480

23,372,564

19,450,000

5

-

-

5

22,361,000

22,140,000

22,140,000

22,140,000

5, 8

29,653,399

34,460,833

10,176,179

15,209,925

สิ นค้าแลกเปลี่ยนจากการให้บริ การ

5,547,409

6,410,048

3,507,855

4,169,747

อื่น ๆ

5,476,316

6,617,933

5,262,000

5,477,250

สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่าย
ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

12

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

133,002,297

-

133,002,297

426,397,166

591,285,953

214,774,137

373,382,113

3,117,653

31,078,038

3,117,653

31,078,038

346,137,204

341,137,204

44,999,980

44,999,980

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน

15

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุทธิ

9

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

10

33,134,842
36,960

40,400

36,960

40,400

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ

11

59,895,070

59,895,070

59,895,070

59,895,070

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ

12

517,991,837

573,535,620

179,126,481

208,842,419

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

13

20,050,759

28,627,530

7,200,265

11,655,581

ค่าความนิยม

9

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

15,535,609

16,412,498

15,535,609

16,211,703

14, 31.2

102,731,371

120,064,785

55,886,888

66,554,804

629,391

534,696

614,304

518,195

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

28,147,175

5,809,051

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาและเงินประกัน
เงินล่วงหน้าแก่ผรู้ ับจ้างผลิตสื่ อพิมพ์-สุ ทธิ
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จา่ ย

7

อื่น ๆ

5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

12,218,005

16,155,492

9,938,005

13,875,492

119,067,980

137,574,668

82,460,139

84,501,625

884,409,477
1,310,806,643

1,000,000
1,018,875,023
1,610,160,976

804,948,558
1,019,722,695

879,310,511
1,252,692,624

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

15

598,557,950

753,151,451

452,124,979

598,936,776

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

5, 16

308,866,323

339,826,120

117,794,124

117,968,604

หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน

5, 17

262,112,559

311,611,727

261,762,590

316,103,701

5

10,573,871

15,283,878

315,341

272,541

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี

18

1,165,909

3,418,715

386,959

472,264

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี

19

62,091,169

62,091,169

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

5

เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

-

-

5

177,572,481

12,550,000

5

8,049,928

575,000

20

21,300,000

1,700,000

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

62,347

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

-

172,750,606
21,300,000
-

4,400,000
1,500,000
-

1,450,352,537

1,500,208,060

1,026,434,599

1,039,653,886

18

354,258

1,520,169

354,258

741,219

22

60,490,675

61,284,682

43,660,831

48,920,768

21

26,014,414

19,718,701

2,110,287

6,904,632

10,517,938

11,662,188

10,517,938

11,662,188

97,377,285

94,185,740

56,643,314

68,228,807

1,547,729,822

1,594,393,800

1,083,077,913

1,107,882,693

24

2,562,173,022

2,562,173,022

2,562,173,022

2,562,173,022

24

709,573,306

709,571,468

709,573,306

709,571,468

24

94,837,090

94,838,312

94,837,090

94,838,312

(1,065,168,051)

(828,125,499)

(876,206,761)

(687,218,377)

หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 2,562,173,022 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 709,573,306 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2562 และ
หุ ้นสามัญ 709,571,468 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ในปี 2561
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วน(ขาด)ของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วน(ขาด)ของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

8,441,147

27,618,528

8,441,147

27,618,528

(252,316,508)

3,902,809

(63,355,218)

144,809,931

15,393,329

11,864,367

(236,923,179)
1,310,806,643

15,767,176
1,610,160,976

(63,355,218)
1,019,722,695

144,809,931
1,252,692,624

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: บาท

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้คา่ โฆษณา
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
5
853,786,136
972,127,230
100,604,516
206,278,439
954,390,652
1,178,405,669
(840,232,938)
(1,025,033,971)
114,157,714
153,371,698
5, 26
66,188,187
109,854,970

12
13
9
5

10
28

(169,733,160)
(149,467,045)
(5,808,472)
(4,250,130)
(5,809,051)
(28,136,786)
(24,700,496)
(58,200,088)
(446,105,228)
3,412,502
(262,346,825)
(5,170,491)
(267,517,316)

(205,344,628)
(139,515,814)
(5,767,698)
(21,721,871)
(57,349,703)
(429,699,714)
3,044,487
(163,428,559)
(8,893,610)
(172,322,169)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
378,206,126
77,005,028
455,211,154
(401,071,831)
54,139,323
61,164,775

431,765,298
153,135,522
584,900,820
(517,896,909)
67,003,911
111,860,885

(151,467,571)
(102,329,678)
(5,808,472)
(4,250,130)
(18,542,845)
(15,682,296)
(41,527,262)
(339,608,254)
(224,304,156)
6,522,279
(217,781,877)

(176,902,087)
(86,783,204)
(2,603,653)
(15,508,301)
(38,336,310)
(320,133,555)
(141,268,759)
(4,964,276)
(146,233,035)

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้ - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้ในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่ - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

(2,752)

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9,618,864

(3,200)

8,253,932

10
12

1,575,165
9,826,345
(257,690,971)

6,330
27,605,808
27,608,938
(144,713,231)

9,616,112
(208,165,765)

27,605,808
27,602,608
(118,630,427)

(266,049,605)
(1,467,711)
(267,517,316)

(169,278,411)
(3,043,758)
(172,322,169)

(217,781,877)
(217,781,877)

(146,233,035)
(146,233,035)

(256,219,933)
(1,471,038)
(257,690,971)

(141,669,473)
(3,043,758)
(144,713,231)

(208,165,765)
(208,165,765)

(118,630,427)
(118,630,427)

(0.37)

(0.35)

(0.31)

(0.30)

709,572,162

490,357,707

709,572,162

490,357,707

การแบ่ งปั นขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

(2,752)

22

การแบ่ งปั นส่ วนขาดทุน:
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ (บาท)

(3,200)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

-

33

24

12
1,838
709,573,306

-

-

-

(1,222)
94,837,090

-

-

-

94,838,312

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

จาหน่ายทรัพย์สิน

โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสมเนื่องจาก

โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสม

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :

(202,564,481)

253,205,808

-

-

297,402,793

ส่วนเกิน(ต่ากว่า)
มูลค่าหุน้ สามัญ

709,571,468

-

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

456,365,660

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

24

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว

โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสม

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี :

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

(1,065,168,051)

(266,049,605)

19,174,629

9,832,424

(828,125,499)

-

(169,278,411)

6,330

(658,853,418)

ขาดทุนสะสม

-

8,253,932

-

(8,253,932)

-

-

-

-

-

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

-

1,575,165

-

(1,575,165)

-

-

6,330

(6,330)

-

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ใน
บริ ษทั ร่ วม

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

8,431,179

-

(19,174,629)

-

27,605,808

-

27,605,808

-

-

ผลกาไรจากการตีมูลค่า
สิ นทรัพย์ใหม่

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

9,968

(2,752)

-

-

12,720

-

(3,200)

-

15,920

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

8,441,147

9,826,345

(19,174,629)

(9,829,097)

27,618,528

-

27,608,938

(6,330)

15,920

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

616
(252,316,508)

(256,223,260)

-

3,327

3,902,809

50,641,327

(141,669,473)

-

94,930,955

รวมส่วน(ขาด)ของผู้
ถือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

5,000,000
15,393,329

(1,467,711)

-

(3,327)

11,864,367

-

(3,043,758)

-

14,908,125

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม

11

5,000,616
(236,923,179)

(257,690,971)

-

-

15,767,176

50,641,327

(144,713,231)

-

109,839,080

รวมส่วน(ขาด)ของ
ผูถ้ ือหุน้
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หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

จาหน่ายทรัพย์สิน

โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสมเนื่องจาก

โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสม

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :

เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี :

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น

บริษทั สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

1,838
709,573,306

-

(1,222)
94,837,090

-

-

-

94,838,312

-

(202,564,481)

709,571,468

-

297,402,793

ส่ วนเกิน(ต่ากว่า)
มูลค่าหุ ้นสามัญ

253,205,808

-

456,365,660

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชาระแล้ว

(876,206,761)

(217,781,877)

19,174,629

9,618,864

(687,218,377)

-

(146,233,035)

(540,985,342)

ขาดทุนสะสม

-

9,618,864

-

(9,618,864)

-

-

-

-

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่
กาหนดไว้

8,431,179

-

(19,174,629)

-

27,605,808

-

27,605,808

-

ผลกาไรจากการตี
มูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

9,968

(2,752)

-

-

12,720

-

(3,200)

15,920

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

8,441,147

9,616,112

(19,174,629)

(9,618,864)

27,618,528

-

27,602,608

15,920

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

12

616
(63,355,218)

(208,165,765)

-

-

144,809,931

50,641,327

(118,630,427)

212,799,031

รวมส่ วน(ขาด)ของผู ้
ถือหุ้น
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      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ขาดทุนสาหรับปี

(267,517,316)

(172,322,169)

(217,781,877)

(146,233,035)

5,170,491

8,893,610

(6,522,279)

4,964,276

ปรับกระทบกาไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
สุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

54,632,264

62,063,723

24,462,733

28,937,673

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจาหน่ าย

ค่าเสื่ อมราคา

4,382,641

4,102,382

205,186

370,780

สิ ทธิ การเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี

17,333,414

19,565,343

10,667,916

10,667,916

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย

6,452,104

591,631

6,025,223

28,136,786

5,767,698

18,542,845

(844,636)

1,213,244

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)

2,603,653

-

-

-

-

ค่าเผื่อกิจกรรมการจัดงานระหว่างทา

943,082

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ถาวร

5,808,472

-

5,808,472

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4,250,130

-

4,250,130

-

กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน

-

(14,644,514)

-

(14,644,514)

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

-

(6,918,000)

-

(6,918,000)

ค่าเผื่อรับคืนหนังสื อนิ ตยสารลดลง
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(3,462,457)

(4,127,219)

(3,462,457)

(4,127,219)

(17,249,013)

31,684

(17,316,629)

(136,156)

5,809,051
13,142,692
-

1,404,038
(600)

10,381,264
41,527,262

1,594,945
(600)

58,200,088

57,349,703

(3,412,502)

(3,044,487)

(88,224,709)

(40,073,933)

(123,212,211)

(84,583,971)

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น

(1,229,676)

41,339,287

5,182,128

55,223,984

เงินล่วงหน้าแก่ผรู้ ับจ้างผลิตสิ่ งพิมพ์

4,500,000

1,700,000

4,500,000

1,700,000

สิ นค้าคงเหลือ

4,708,988

15,160,647

5,033,746

13,958,431

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น

1,601,693

(3,776,403)

474,580

(2,671,733)

905,305

1,175,125

(96,109)

175,779

-

38,336,310
-

ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น

หมายเหตุประกอบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น
รับเงินจากการขอคืนภาษี
รับเงินจากการขอคืนภาษี
จ่ายชาระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายชาระภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สิ ทธิ การเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
สิ ทธิ การเช่าจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับล่วงหน้าจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับล่วงหน้าจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากบริ ษทั ย่อยที่ซ้ือในระหว่างปี
เงินสดรับจากบริ ษทั ย่อยที่ซ้ือในระหว่างปี
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ทรัพย์สินลดลง
เจ้าหนี้ทรัพย์สินลดลง
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับค่าหุน้ จากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับค่าหุน้ จากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
1) รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
1) รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อทรัพย์สิน
โอนสิ นค้าแลกเปลี่ยนจากการให้บริ การเข้าอุปกรณ์
โอนสิ นค้าแลกเปลี่ยนจากการให้บริ การเข้าอุปกรณ์
หมายเหตุ
ระกอบการเงินนเป็เป็นส่
นส่ววนหนึ
นหนึ่ งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
นนี้ นนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่ วย: บาท
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
(31,682,075)
(31,682,075)
10,500,832
10,500,832
(1,144,250)
(1,144,250)
27,882,190
27,882,190
(15,827,606)
(15,827,606)
(3,617,620)
(3,617,620)
(91,626,928)
(91,626,928)

(32,696,556)
(32,696,556)
(5,186,773)
(5,186,773)
(960,750)
(960,750)
20,842,208
20,842,208
(20,667,008)
(20,667,008)
(1,371,240)
(1,371,240)
(24,515,396)
(24,515,396)

(428,303)
(428,303)
5,658,889
5,658,889
(1,144,250)
(1,144,250)
(3,983,737)
(3,983,737)
(3,617,620)
(3,617,620)
(111,632,887)
(111,632,887)

(31,005,577)
(31,005,577)
12,495,972
12,495,972
(960,750)
(960,750)
(5,663,426)
(5,663,426)
(1,371,240)
(1,371,240)
(42,702,531)
(42,702,531)

(221,000)
(221,000)
27,960,386
27,960,386
(3,968,713)
(3,968,713)
91,395,950
91,395,950
(56,000)
(56,000)
115,110,623
115,110,623

600
600
6,000,000
6,000,000
1,246,780
1,246,780
(80,618)
(80,618)
(13,115,755)
(13,115,755)
1,633,084
1,633,084
60,000,000
60,000,000
(10,368,488)
(10,368,488)
10,549,274
10,549,274
55,864,877
55,864,877

(5,000,000)
(5,000,000)
(3,922,564)
(3,922,564)
27,960,386
27,960,386
(660,137)
(660,137)
90,869,158
90,869,158
109,246,843
109,246,843

600
600
6,000,000
6,000,000
(19,450,000)
(19,450,000)
(8,996)
(8,996)
(7,400,277)
(7,400,277)
827,103
827,103
60,000,000
60,000,000
(308,488)
(308,488)
39,659,942
39,659,942

(154,593,500)
(154,593,500)
7,474,928
7,474,928
19,600,000
19,600,000
165,022,481
165,022,481
(3,418,717)
(3,418,717)
(6,427,055)
(6,427,055)
616
616
(57,486,144)
(57,486,144)
5,000,000
5,000,000
(24,827,391)
(24,827,391)
(1,343,696)
(1,343,696)
27,705,526
27,705,526
26,361,830
26,361,830

3,917,122
3,917,122
(1,193,000)
(1,193,000)
(3,300,000)
(3,300,000)
(4,200,000)
(4,200,000)
(28,364,330)
(28,364,330)
(3,969,882)
(3,969,882)
(12,376,697)
(12,376,697)
50,641,327
50,641,327
(55,320,487)
(55,320,487)
(54,165,947)
(54,165,947)
(22,816,466)
(22,816,466)
50,521,992
50,521,992
27,705,526
27,705,526

(146,811,797)
(146,811,797)
21,300,000
21,300,000
(4,400,000)
(4,400,000)
171,250,606
171,250,606
(472,267)
(472,267)
616
616
(41,219,720)
(41,219,720)
(352,562)
(352,562)
(2,738,606)
(2,738,606)
16,328,414
16,328,414
13,589,808
13,589,808

(9,680,002)
(9,680,002)
3,600,000
3,600,000
(529,011)
(529,011)
(1,837,506)
(1,837,506)
50,641,327
50,641,327
(36,481,960)
(36,481,960)
5,712,848
5,712,848
2,670,259
2,670,259
13,658,155
13,658,155
16,328,414
16,328,414

1,717,048
1,717,048
402,562
402,562

12,601,636
12,601,636
-

42,800
42,800
402,562
402,562

256,596
256,596
14
14

85

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited

บริษัท สยามสปอร์ ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” ตั้งอยูเ่ ลขที่ 66/26-29 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึง
กุ่ม กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์ดา้ นกีฬา บันเทิง และอื่นๆ แบ่งเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวัน นิ ตยสาร
ด้านกีฬา และนิ ตยสารด้านบันเทิง และรับจ้างผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆ โดยส่ วนหนึ่ งบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิมพ์เอง อีกส่ วนหนึ่ งจ้าง
บริ ษทั ภายนอกพิมพ์ จัดกิจกรรมด้านกีฬาและบันเทิง และลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

2.

การดาเนินงานต่ อเนื่อง
กลุ่มบริ ษทั มีผลการดาเนิ นงานขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวน 267.52 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 217.78 ล้านบาท) และจานวน 172.32 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 146.23 ล้านบาท) ตามลาดับ และ ณ วัน
เดี ยวกัน กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียน เป็ นจานวนเงิ น 1,023.96 ล้านบาท (เฉพาะกิ จการ
811.66 ล้านบาท) และจานวน 908.92 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 666.27 ล้านบาท) ตามลาดับ ปั จจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามี
ความไม่แน่นอน ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็
ดีทางฝ่ ายบริ หารกลุ่มบริ ษทั ได้วางแนวทางเพื่อทาให้ผลการดาเนิ นงานดีข้ ึน งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นภายใต้ขอ้ สมมติฐานที่
กลุ่มบริ ษทั ยังคงดาเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไม่ได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ในราคาที่อาจขายได้และไม่ได้
ปรับปรุ งหนี้ สินตามจานวนที่จะต้องชาระ ตลอดจนไม่ได้จดั ประเภทรายการใหม่ ซึ่ งอาจจาเป็ นในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่
สามารถดาเนินการต่อไปได้

3.

เกณฑ์ การนาเสนองบการเงิน
3.1 งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท และมีการปั ดเศษเพื่อให้แสดงเป็ นหน่วย
บาทเว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ซึ่ งการจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานใน
ประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที่ ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ได้จัดทางบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัด ทางบการเงิ น ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่างๆ ที่ผบู ้ ริ หาร
มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่ การ
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ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่ เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อ
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณ
ทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนั้นๆ และจะบันทึ กในงวดที่ ปรับหรื องวดในอนาคตหากการปรั บประมาณการกระทบทั้งงวดปั จ จุ บนั และ
อนาคต
3.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
ประเทศ
บริ ษทั

สัดส่ วนการลงทุน (%)

ที่จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ไทย

เปิ ดเว็ปไซด์เพื่อให้บริ การโฆษณา

2562

2561

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

99.99

99.99

100.00

100.00

99.99

99.99

99.99

99.99

50.00

50.00

99.99

99.99

37.50

37.50

100.00

100.00

และบริ การด้านไอที
บริ ษทั สยามสปอร์ ตบุ๊คส์ จากัด

ไทย

จัดจาหน่ายหนังสื อประเภทกีฬา และนันทนาการ
(หยุดดาเนิ นการชัว่ คราว)

บริ ษทั สยามสปอร์ ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จากัด

ไทย

จัดหาโฆษณาและจัดการแข่งขันกีฬา
(หยุดดาเนิ นการชัว่ คราว)

บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

ไทย

จัดกิจกรรมด้านกีฬา งานโฆษณา
และให้บริ การเช่าทรัพย์สิน

บริ ษทั ดิจิทลั แซฟวี่ จากัด

ไทย

ให้บริ การระบบจาหน่ายตัว๋ หรื อบัตรเข้าชม
การแสดงทุกประเภทรวมถึงบริ การจัดงาน
หรื อการแสดงต่างๆ

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

ไทย

รับจ้างผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
และจาหน่ายวัสดุที่เกี่ยวข้อง

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด

ไทย

ให้บริ การข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่านสื่ อ
อินเตอร์ แอคทีฟมัลติมีเดียเต็มรู ปแบบ

บริ ษทั ที่ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด

ไทย

สื่ อโทรทัศน์ ลิขสิ ทธิ์ กีฬา
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาต่าง ๆ

ข) บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยใน
ผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิ จ กรรมที่ ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
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ค) บริ ษทั นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม
บริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงิ น รวมจัด ท าขึ้ น โดยใช้น โยบายการบัญ ชี เ ดี ย วกัน สาหรั บ รายการบัญ ชี ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ท างบัญ ชี ที่
เหมือนกันหรื อที่คล้ายคลึงกัน
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้
แล้ว
ฉ) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยส่ วน
ที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ช) บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ กลุ่มบริ ษทั มี อิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญโดยมี อานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว
ซ) งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ได้รวมส่วนแบ่งในกาไรหรื อขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม
นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญสิ้นสุดลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิธีป ฏิ บัติ ทางการบัญ ชี แ ละการให้แ นวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้
มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่ อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรั บการรั บรู ้รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมี
สิ ทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการ
ให้แนวปฏิ บัติท างบัญชี กับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ใหม่ ดัง ต่อ ไปนี้ ที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5
ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มนา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อ มู ลของสัญ ญาเช่ า และก าหนดให้ผูเ้ ช่ า รั บ รู ้ สิน ทรั พย์แ ละหนี้ สิ นสาหรั บสัญญาเช่ าทุ กรายการที่ มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มนา
มาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตาม
ราคาในใบกากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักค่าขายรับคืนแล้ว
รายได้บริ การ ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างจัดการแข่งขันกี ฬา รายได้จากการรับจ้างจัดงานอื่นๆ รายได้จากการ
ดาเนินการจัดหาพรี เซ็นเตอร์
- รายได้จากการรับจ้างจัดการแข่งขันกีฬา รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาตามสัญญา โดยใช้วิธีปัจจัยนาเข้าในการวัดระดับ
ความก้าวหน้าของการปฏิ บตั ิตามภาระให้เสร็ จสมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากจานวนครั้งของการแข่งขันกี ฬาจริ งเทียบกับ
จานวนครั้งของการแข่งขันกีฬาทั้งหมด
- รายได้จากการรับจ้างจัดงานอื่นๆ รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาตามสัญญา โดยใช้วิธีปัจจัยนาเข้าในการโดยวัดระดับ
ความก้าวหน้าของการปฏิบตั ิตามภาระให้เสร็ จสมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากสัดส่ วนของต้นทุนที่ เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ น
งวดกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ นของสัญญา หากไม่สามารถประมาณมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่อถือ จะบันทึ กรับรู ้ รายได้
เท่ากับต้นทุนที่คาดว่าจะได้รับคืน
- รายได้จากการดาเนินการจัดหาพรี เซ็นเตอร์ รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาตามสัญญาที่ให้บริ การตามวิธีเส้นตรง
รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้การค้าเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที่จะได้รับชาระโดยปราศจากเงื่อนไข
จานวนเงินที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับหรื อมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “หนี้ สินที่เกิด
จากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้น
รายได้โฆษณา บันทึกรับรู ้เมื่อได้มีการเผยแพร่ ต่อสาธารณะแล้ว
รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินรับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญา
รายได้จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การ เกิดจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่มีลกั ษณะไม่เหมือนกัน ซึ่ งกิจการมี
การรับรู ้รายได้ดงั กล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาสิ นค้า หรื อบริ การที่ตอ้ งแลกเปลี่ยน
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เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายบันทึกรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลู ก หนี้ การค้า แสดงตามมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยตั้ง ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ส าหรั บ ผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึง
ฐานะการเงินของลูกหนี้ในปั จจุบนั
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ราคาทุนคานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออก
ก่อน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งสารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เมื่อสิ นค้านั้นเสื่ อมสภาพ โดยพิจารณาตามสภาพปั จจุบนั
ของสิ นค้าคงเหลือเป็ นเกณฑ์
กิจกรรมระหว่างดาเนินงาน ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา และการจัดงานโฆษณาที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นงาน แสดงใน
ราคาต้นทุนจริ ง ซึ่ งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดงาน บันทึกเป็ นต้นทุนในงบกาไรขาดทุน
เมื่อมีการแข่งขันกีฬา หรื อมีการเผยแพร่ ต่อสาธารณะแล้ว
ค่าเผื่อการรับคืนสิ นค้า
บริ ษทั พิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสิ นค้า ในอัตราร้อยละ 15 - 40 ของรายได้จากการขายของเดือนสุ ดท้ายในแต่ละรอบ
บัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หรื อกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่จาหน่าย จะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืน
ส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการขายนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดับสู งมากและสิ นทรัพย์น้ นั มี ไว้เพื่อขายในทันที ในสภาพปั จจุบัน โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ เป็ นไปตามปกติและถื อ
ปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไปสาหรับการขายสิ นทรัพย์น้ นั ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้ผูกมัดกับแผนการเสนอขายสิ นทรัพย์อย่างจริ งจังในราคาที่
สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์น้ นั โดยได้เริ่ มดาเนิ นการตามแผนเพื่อหาผูซ้ ้ื อและเพื่อ
ทาตามแผนให้สมบูรณ์และมีความเป็ นไปได้วา่ การขายจะเสร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จดั ประเภท โดยสิ นทรัพย์
หรื อกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่จาหน่ายนั้นจะวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขาย
บริ ษทั หยุดคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ที่ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตั้งแต่วนั ที่ที่สินทรัพย์ดงั กล่าว
เข้าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดซึ่ งบันทึกเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมและรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็ นรายการแยกต่างหากในองค์ประกอบอื่นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และจะบันทึก
ในงบกาไรขาดทุนเมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนหรื อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคามูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์บนั ทึกด้วยราคาทุนและสุทธิดว้ ยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
สิ นทรั พย์ ที่ตีราคาใหม่
การตีราคาใหม่ดาเนินการโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและกระทาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่ามูลค่าของสิ นทรัพย์ที่แสดง
ไว้ในบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ตีเพิ่มจะบันทึกไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยแสดงเป็ น “ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่”
เว้นแต่ทรัพย์สินชนิดเดียวกันนั้นจะเคยมีการตีมูลค่าลดลงและบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนมาก่อน กรณี ดงั กล่าวจะบันทึก
มูลค่าที่ตีเพิ่มขึ้นในครั้งหลังไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะจานวนที่เกินกว่าส่ วนที่ตีมูลค่าลดลงซึ่ งเคยบันทึกไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุน
กรณี ที่มูลค่าของสิ นทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะบันทึกมูลค่าที่ลดลงในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะ
จานวนที่ลดลงมากกว่าผลต่างจากการตีราคาสิ นทรัพย์ชนิดเดียวกันนั้นที่เคยบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน โดยคานวณจากราคาทุนตามวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้
ปี
อาคาร
20
ระบบสาธารณู ปโภค
5
สนามฟุตบอล
5
สิ่ งปรับปรุ งสถานที่เช่า
5 ปี หรื อตามอายุสญ
ั ญาเช่า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 - 20
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
5-7
ยานพาหนะ
5-7
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทาการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึงแสดงว่า ณ ทุกวันที่ในรายงาน สิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้
บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์และหากพบว่าราคา
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้
เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุน มูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั
แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิ จการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรั พย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จ จุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่
กาลังพิจารณาอยู่
การกลับรายการด้ อยค่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งมีผลทาให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้น หรื อ มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลัง
หักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็ นรายได้ในงบกาไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าลิขสิ ทธิ์ที่ซ้ือมาโดยไม่มีอายุสญ
ั ญา บริ ษทั บันทึกด้วยจานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ ณ เวลาปั จจุบนั สุ ทธิ จากต้นทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของสิ นทรัพย์น้ นั โดยจะมีการประเมินการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ทุกปี ส่วนค่าลิขสิ ทธิ์ที่ซ้ือมาโดยมีขอ้ กาหนดสิ ทธิตามสัญญา บริ ษทั ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงในระยะเวลา 5 ปี
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สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า
สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงในราคาทุน และตัดเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาในระยะเวลา 10-12 ปี
สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน การเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงมีความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าเป็ นของผูใ้ ห้เช่าได้จดั ประเภทเป็ น
การเช่าดาเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดาเนินงานได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้อายุสญ
ั ญาเช่า
สัญญาเช่าการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกสัญญาเช่าการเงินเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนเท่ากับราคา
ยุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ซึ่งอัตราคิดลดที่ใช้คานวณมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าใช้อตั รา
ดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปั นส่ วนไปสู่ งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ดอกเบี้ยเมื่อเทียบ
กับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดมีอตั ราคงที่ นโยบายการตัดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เช่าสอดคล้องกับนโยบายที่
ใช้กบั สิ นทรัพย์ที่เสื่ อมค่าได้ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นเจ้าของ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ฯ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการบริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฏหมาย
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศได้บนั ทึกเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวดบัญชี ได้บนั ทึกไว้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วัน สิ้ น
งวดบัญชี ผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ได้บนั ทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในแต่ละปี
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่าย
สมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั
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เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในผลการดาเนิ นงานระหว่างงวด สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกิดรายการนั้น
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
หนี้ สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที่เป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน
โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอดระยะเวลา
ทางานถึงปี ที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้ สินดังกล่าว
คานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทั้งจานวน
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่บนั ทึกในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ให้รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่
เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการก าหนดมู ลค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ปัจ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี กลุ่ม บริ ษ ัทต้องค านึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ กลุ่มบริ ษทั เชื่อว่า
ได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อ
สมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยน
การตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดี ยวกันสาหรับหน่วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผอู ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้
ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
ขาดทุนต่อหุน้
ขาดทุ น ต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐาน ค านวณโดยการหารขาดทุ น สุ ท ธิ สาหรั บ ปี ด้ว ยจ านวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ า หนัก ที่
ออกจาหน่ายในระหว่างปี
ขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด คานวณโดยการนาขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี หารด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างปี บวกด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ บริ ษทั ต้องออก เพื่อแปลงหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ นหุน้ สามัญ
การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และพิจารณาถึงฐานะการเงินของลูกหนี้ในปั จจุบนั
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ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งสารองค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เมื่อสิ นค้านั้นเสื่ อมสภาพ โดยพิจารณาตามสภาพปั จจุบนั
ของสิ นค้าคงเหลือเป็ นเกณฑ์
ค่าเผื่อการรับคืนสิ นค้า
บริ ษทั พิจารณาตั้งค่าเผื่อการรับคืนสิ นค้า โดยประมาณจากประสบการณ์การรับคืนสิ นค้าในอดีต
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั จะมีการประเมินค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยประเมินจากผลการดาเนิ นงานและ
แผนงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อยนั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมีสาระสาคัญ บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ซึ่ งการประมาณการ
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร บริ ษทั จะบันทึกเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุน
อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั โดยจะทบทวนค่าเสื่ อม
ราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากที่เคยประมาณการไว้ หรื อเมื่อมีการเลิกใช้งานหรื อหมดสภาพ
การใช้งาน
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ใน
สิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้
สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่าง
น่าเชื่อถือ
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ควรรับรู ้จานวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่
ละช่วงเวลา
5.

รายการระหว่ างบุคคลหรือบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั โดยการเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นหรื อมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการที่มีข้ ึนกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้
ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายละเอี ยดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั มี กับบุ คคลหรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมี การควบคุม หรื อเป็ นกิ จการที่ บริ ษทั
ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อบริ ษทั ที่มีรายการบัญชีกบั กลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
บริ ษทั
ลักษณะของความสัมพันธ์
บริษทั ย่อยที่บริษทั ถือหุ้ นโดยตรง
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สยามสปอร์ ตบุ๊คส์ จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สยามสปอร์ ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ดิจิทลั แซฟวี่ จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริษทั ร่ วมที่บริษทั ถือหุ้ นโดยตรง
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด

บริ ษทั ร่ วม

บริษทั ที่ถือหุ้ นโดยบริษทั ไอ-สปอร์ ต จำกัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

บริ ษทั ร่ วม
กรรมการของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและมีกรรมการร่ วมกัน
(กรรมการของบริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด)

บริ ษทั ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จากัด
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

คู่สมรสของกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการของบริ ษทั เคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในอดีต

บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด

กรรมการของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด

กรรมการของบริ ษทั เคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในอดีต

28

98

รายงานประจำ�ปี 2562       Annual Report 2019

บริ ษทั

ลักษณะของความสัมพันธ์

บริษทั คู่ค้ำรำยสำคัญ
บริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด

ไม่มีกรรมการ ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน และไม่มีอานาจควบคุม

รายการระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีนโยบายการคิดราคาดังนี้
• การขายสิ นค้าและบริ การระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคิดราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
• การซื้อสิ นค้าและบริ การระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคิดราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
• รายได้ค่าเช่าจากบริ ษทั ย่อยคิดราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
• รายได้ค่าโฆษณา-บาร์ เตอร์ ระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคิดราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกัน
ตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการบัญชีที่สาคัญที่มีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
บริษทั ย่อย
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด

-

-

52,991

-

8,880

41,252

-

-

3,164,641

-

-

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

-

บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

15,683,591

14,027,598

52,991

บริ ษทั ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จากัด

11,076,397

31,151,703

11,076,397

บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด

30,400,235

12,498,159

บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด

4,321,219

ค่ ำขำยรับคืน-บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จากัด

(7,097,971)

(18,854,609)

(7,097,971)

(18,854,609)

รวมรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร-สุ ทธิ

54,392,351

42,028,744

4,084,408

12,297,094

-

31,151,703

-

-

-

-
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

รำยได้ ค่ำโฆษณำ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

3,438,565

29,700

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

175,000

1,975,640

บริ ษทั ดิจิทลั แซฟวี่ จากัด

-

-

216,680

46,640

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด

-

1,881,122

5,478,846

1,881,122

5,478,846

12,837,764

12,837,764

7,000,000

25,429,600

-

15,529,600

1,500,000

-

1,500,000

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด
รวมรำยได้ ค่ำโฆษณำ

12,478,846

41,648,486

9,309,091

33,800,466

รำยได้ ค่ำโฆษณำ-บำร์ เตอร์
บริษทั ย่อย
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

12,388,445

13,000,000

-

-

479,680

200,000

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
รวมรำยได้ ค่ำโฆษณำ-บำร์ เตอร์
รำยได้ ค่ำเช่ ำ - บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

2,040,000

8,170,000

2,040,000

8,170,000

2,040,000

8,170,000

14,908,125

21,370,000

-

-

360,000

360,000

-

-

411,810

612,106

บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

626,379

140,336

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

-

-

17,881,974

7,195,958

1,869

10,000

1,869

-

13,000

-

-

-

รำยได้ อนื่
บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

1,329,748

1,230,900

250,000

429,841

บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

2,761,500

1,991,053

2,761,500

1,991,053

17,158,703

1,045,255

17,158,703

281,000

153,311

47,077,454

153,311

45,077,454

21,418,131

51,354,662

39,245,546

55,727,748

รำยได้ อนื่
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด
รวมรำยได้ อนื่
ดอกเบี้ยรับ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

-

-

1,014,480

227,023

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด

234,138

232,470

234,138

232,470

-

160,414

-

160,414

5,065

3,174

-

-

239,203

396,058

-

6,021,855

-

6,021,855

(30,442)

(5,488,270)

(30,442)

(5,488,270)

-

2,683,428

-

2,683,428

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
รวมดอกเบี้ยรับ

1,248,618

619,907

ซื้อสิ นค้ ำ
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
หัก ส่ งคืน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด
หัก ส่ งคืน
บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด
หัก ส่ งคืน
บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด
หัก ส่ งคืน
รวมซื้อสิ นค้ ำ

(456,322)

(1,361,773)

(456,322)

(1,361,773)

1,156,974

1,170,680

1,156,974

1,170,680

(644,848)

(669,533)

(644,848)

(669,533)

6,841,869

-

6,841,869

-

(1,138,133)

-

(1,138,133)

-

5,729,098

2,356,387

5,729,098

2,356,387
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ต้ นทุนบริกำร
บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

685,000

240,000

บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

1,200,000

3,175,251

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

-

-

11,201,340

21,029,033

500,000

-

500,000

-

1,926,100

893,000

-

-

1,041,898

1,238,025

-

-

บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

38,849

663,067

-

-

บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด

116,822

930,000

116,822

-

3,623,669

3,724,092

13,703,162

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

รวมต้ นทุนบริกำร

24,444,284

ซื้อทรัพย์สิน
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

-

299,028

-

-

-

-

19,000

67,036

-

-

28,190

57,836

-

5,654,854

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด
บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด

5,654,854

-

75,715

102,625

-

-

42,950

33,181

-

-

-

2,000

-

2,000

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริหำร

5,773,519

137,806

5,702,044

126,872
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย-บำร์ เตอร์
บริษทั ย่อย
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

12,388,445

13,000,000

-

-

479,680

200,000

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย-บำร์ เตอร์

2,040,000

8,170,000

2,040,000

8,170,000

2,040,000

8,170,000

14,908,125

21,370,000

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บริษทั ย่อย
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

17,032

-

บริ ษทั สยามสปอร์ ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จากัด

-

-

115,000

115,000

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

111,479

-

-

11,094

-

-

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด
บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด
รวมต้ นทุนทำงกำรเงิน

8,457,457

1,031,797

7,986,597

147,329

8,457,457

1,042,891

8,230,108

262,329

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้กำรค้ ำ
บริษทั ย่อย-ในฐำนะตัวกำร
บริ ษทั สยามสปอร์ ตบุ๊คส์ จากัด

-

-

391,250

391,250

บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

3,713,612

-

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

979,050

214,000

-

-

5,083,912

605,250

รวมลูกหนี้กำรค้ ำ-บริษทั ย่อย
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด

3,210

2,140,000

-

644,127

911,621

240,750

2,140,000
53,500
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      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

5,321,045

5,540,969

1,215,705

1,194,304

บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด

75,853,603

39,998,043

16,616,672

16,616,672

บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

23,973,025

22,273,499

152,609

95,909

900,492

5,357,212

900,492

5,357,212

3,182,638

1,605,000

รวมลูกหนี้กำรค้ ำ-บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน

109,878,140

77,826,344

หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

(13,634,785)

(4,712,482)

รวมลูกหนี้กำรค้ ำ-บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

96,243,355

73,113,862

19,126,228

27,062,597

96,243,355

73,113,862

24,210,140

27,667,847

ลูกหนี้กำรค้ ำ
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน-ในฐำนะตัวกำร
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

บริ ษทั ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จากัด
บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด

รวมลูกหนี้กำรค้ ำ

19,126,228

1,605,000
27,062,597

-

-

ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
บริษทั ย่อย-ในฐำนะตัวกำร
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

727,187

91,309

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

1,099,006

488,438

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

-

-

8,837,602

646,926

-

-

10,663,795

1,226,673

122,517

-

122,517

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ -บริษทั ย่อย
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด

-

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

1,310,490

1,247,184

1,310,490

1,247,184

บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด

1,033,893

861,623

216,140

43,870

บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

1,363,119

1,184,626

829,080

561,580

บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด

11,438,815

24,092,797

9,498,815

21,952,797

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ -บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน

15,268,834

27,386,230

11,977,042

23,805,431

หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

(9,342,134)

-

(9,342,134)

-

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ -บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
- สุ ทธิ

5,926,700

27,386,230

2,634,908

23,805,431

ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2562 ธนาคารได้อายัดเงินฝากประจาจานวน 20 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด บริ ษทั จึงบันทึกบริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์
จากัด เป็ นลูกหนี้อื่นและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจานวนสาหรับรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในระหว่างไตรมาส 3 ปี
2562 บริ ษทั ได้รับชาระหนี้แล้วทั้งจานวน จึงกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญออกในจานวนเดียวกัน
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

5,000,000

5,000,000

-

-

(5,000,000)

(5,000,000)

-

-

สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสั ญญำ-หมุนเวียน
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ดอกเบี้ยค้ ำงรับ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

535,110

535,110

-

-

1,215,493

361,931

24,445

19,744

24,445

19,744

บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

634,517

629,452

629,452

629,452

บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

164,236

164,236

164,236

164,236

-

-

111,112

-

1,519,975

-

1,519,975

-

63,745

-

63,745

-

-

-

-

7,000,000

-

-

-

(7,000,000)

-

-

-

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน

ค่ ำใช้ จ่ำยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด
ดอกเบี้ยจ่ ำยล่ วงหน้ ำ
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด
เงินล่ วงหน้ ำแก่ ผ้ ูรับจ้ ำงผลิตสิ่ งพิมพ์
บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ตบุ๊คส์ จากัด
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมเงินล่ วงหน้ ำแก่ ผ้ ูรับจ้ ำงผลิตสิ่ งพิมพ์
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
รวมลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่

-

8,333,618

28,199,662

17,562,271

26,742,577

104,576,973

101,313,524

41,772,411

54,410,424
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      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562
สิ นค้ ำคงเหลือ - กิจกรรมกำรจัดงำนระหว่ ำงทำ
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

-

38,849

-

-

2561

-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น
บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด

22,140,000

22,140,000

23,372,564

19,450,000

22,140,000

22,140,000

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น

221,000
22,361,000

22,140,000

45,512,564

41,590,000

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย มีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วม มีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.05 ต่อปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.675 ต่อปี
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

-

1,000,000

-

-

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่
เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
บริษทั ย่อย-ในฐำนะตัวกำร
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

1,284,000

-

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

732,950

-

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

-

-

4,150,451

3,255,892

-

-

6,167,401

3,255,892

535,000

-

535,000

573,520

111,280

บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด

319,566

396,376

319,566

396,376

บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด

222,946

501,147

222,946

501,147

บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

3,830,114

4,248,120

1,603,798

2,060,403

รวมเจ้ ำหนี้กำรค้ ำ-บริษทั ย่อย
บริษทั ร่ วม-ในฐำนะตัวแทน
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด

-

-

-

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน-ในฐำนะตัวกำร
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด
รวมเจ้ ำหนี้กำรค้ ำ-บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
รวมเจ้ ำหนี้กำรค้ ำ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

4,032,374

2562
-

2561

4,032,374

-

9,513,520

5,256,923

6,713,684

2,957,926

9,513,520

5,256,923

12,881,085

6,213,818

เจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่
บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ตบุ๊คส์ จากัด

-

-

265,468

265,468

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

2,623,632

1,657,422

บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

-

-

3,445,400

2,204,200

-

-

6,334,500

4,127,090

-

6,050,694

-

รวมเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่ -บริษทั ย่อย
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด

6,050,694
1,341,865

354,039

1,341,865

315,008

1,646,984

1,705,336

1,544,264

1,544,264

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
บริ ษทั อาลาดิน ออนไลน์ จากัด
รวมเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่ -บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน

343,230

-

343,230

-

9,382,773

2,059,375

9,280,053

1,859,272

9,382,773

2,059,375

15,614,553

5,986,362

17,481

161,418

-

125,900

299,517

254,687

-

-

-

-

17,032

-

บริ ษทั สยามสปอร์ ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จากัด

-

-

-

169,959

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

-

-

-

110,021

บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด

581,188

367,507

115,151

147,329

บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

950,975

950,975

950,975

950,975

รวมเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่
ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามสปอร์ ต เทเลวิชนั่ จากัด
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อินสไพร์ เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
ดอกเบี้ยค้ ำงจ่ ำย
บริษทั ย่อย
บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
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      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

หนี้สินที่เกิดจำกสั ญญำ-หมุนเวียน
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ดิจิทลั แซฟวี่ จากัด

-

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด

-

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด
รวมเจ้ ำหนี้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่

3,268,821

1,727

-

14,736,680
-

9,953,360
3,268,821

1,727
44,317,203

-

20,747,181

12,319,706

26,926,545

319,960

319,960

-

บริษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จากัด

-

-

-

2,300,000

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

-

-

-

2,100,000

-

-

เจ้ ำหนี้ทรัพย์สิน
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด

-

เงินกู้ยมื ระยะสั้ น

บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จากัด
บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด
รวมเงินกู้ยมื ระยะสั้ น

1,800,000
175,772,481

12,550,000

172,750,606

1,500,000

177,572,481

12,550,000

172,750,606

5,900,000

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
กรรมการ-บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด
ผูถ้ ือหุ ้น-บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)

-

75,000

-

-

-

-

-

500,000

-

-

575,000

-

-

8,049,928

ผูถ้ ือหุ ้น-บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด
รวมเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน

-

8,049,928

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย มีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.00 - 6.00 ต่อปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.00 - 6.00 ต่อปี
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รายการบัญชีที่สาคัญที่มีกบั บริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด (บริ ษทั คู่คา้ รายสาคัญ) สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

2,115,905

3,110,737

-

2,551,490

-

2,551,490

2,115,905

5,662,227

-

2,551,490

5,937,181

873,115

ซื้ อสิ นค้า
หัก ส่ งคืน

927,269

8,457,939

-

(74,368)

(2,747,938)

(74,368)

(2,747,938)

รวมซื้ อสิ นค้า (ส่ งคืน)

852,901

5,710,001

(74,368)

(2,715,848)

105,055,475

155,090,976

87,315,550

138,633,195

22,649,991

23,170,232

20,841,898

21,619,881

รำยได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้ค่าโฆษณา
รวมรำยได้

-

-

รำยได้ อนื่
อื่นๆ

5,594,228

691,550

ต้ นทุนขำยและบริกำร

ต้นทุนบริ การ

32,090

ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

ยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด (บริ ษทั คู่คา้ รายสาคัญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
รวมลูกหนี้กำรค้ ำและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
สิ นค้ ำคงเหลือ - กิจกรรมกำรจัดงำนระหว่ ำงทำ
สิ นทรัพย์ระหว่ ำงก่ อสร้ ำง
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ระหว่ ำงก่ อสร้ ำง - สุ ทธิ
สิ ทธิกำรเช่ ำจ่ ำยล่ วงหน้ ำ

118,505

435,874

6,009,774

798,933

6,128,279
2,400,000
(2,400,000)
102,052,521

27,960
1,262,767
35,000
2,400,000
2,400,000
119,285,257

5,852,614

739,959

5,852,614

739,959

2,400,000

2,400,000

(2,400,000)
55,696,383

2,400,000
66,332,983
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      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้า

2562

2561

2,552,135

4,750,544

95,373

83,680

-

-

5,194,359

4,290,401

-

-

7,841,867

9,124,625

907,700

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอืน่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

907,700

2,465,468

2,465,468

เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั กิ เลนการพิมพ์ จากัด (บริ ษทั คู่คา้ รายสาคัญ) เพื่อนา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั กิ เลนการพิมพ์ จากัด ไปจดจานองเพื่อค้ าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อหมุนเวียนกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง
หนึ่ ง วงเงิน 472 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ตกลงจ่ายค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการค้ าประกันดังกล่าว สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นจานวนเงิน 14.16 ล้านบาท เท่ากันทั้ง 2 งวด
วงเงิ นสิ นเชื่อจานวน 408 ล้านบาทกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งของบริ ษทั กิ เลนการพิมพ์ จากัด ค้ าประกันโดยบริ ษทั
สยามพริ้ นท์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันวงเงินระหว่างกัน
ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผ้บู ริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญสาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

6.

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

24,700,496

21,721,871

15,682,296

15,508,301

2,695,456

824,358

2,375,153

658,178

27,395,952

22,546,229

18,057,449

16,166,479

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

190,630

237,791

115,630

138,666

26,171,200

27,467,735

13,474,178

16,189,748

26,361,830

27,705,526

13,589,808

16,328,414
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ -สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562
2561
280,444,039
306,075,293
109,878,140
77,826,344

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
158,418,066
167,135,461
5,083,912
605,250
19,126,228
27,062,597

(98,995,932)

(81,833,953)

(76,631,293)

(67,430,581)

หัก สารองสิ นค้ารับคืน
ลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
เงินมัดจา
ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกาหนด
เงินล่วงหน้าแก่ผรู ้ ับจ้างผลิตสิ่ งพิมพ์
หัก ส่ วนที่เกินหนึ่ งปี
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

(9,930,102)
281,396,145
22,484,131
15,268,834
17,423,560
823,198
4,900,562
524,070
1,824,850
140,594
13,636,557
16,018,005

(13,392,559)
288,675,125
14,888,285
27,386,230
12,659,515
813,432
5,746,719
19,927
2,264,500
132,261
18,510,601
19,855,492

(9,930,102)
96,066,811
19,723,002
10,663,795
11,977,042
6,026,690
2,568,736
2,971,954
63,745
4,122,690
13,738,005

(13,392,559)
113,980,168
12,285,455
1,226,673
23,805,431
6,091,891
1,710,473
2,626,614
117,464
3,785,132
17,575,492

(12,218,005)
5,313,063
86,139,419

(16,155,492)
7,426,426
93,547,896

(9,938,005)
3,030,085
64,947,739

(13,875,492)
2,559,351
57,908,484

หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

(30,538,352)

(21,273,705)

(24,288,819)

(14,284,172)

ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ

55,601,067
336,997,212

72,274,191
360,949,316

40,658,920
136,725,731

43,624,312
157,604,480

ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาลูกหนี้ การค้าบางส่ วนไปขายลดให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
หลายแห่ ง โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังคงมีภาระจากการค้ าประกันการขายลดแบบมีสิทธิ ไล่เบี้ ยทั้งจานวน (หมายเหตุ
15)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจานวนเดือนที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
หน่วย: บาท

ลูกหนี้ เช็ครับล่วงหน้า
เช็คคืน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
หัก สารองสิ นค้ารับคืน
ลูกหนี้ การค้า – สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561
8,145,363
11,960,002
11,638,283
11,216,402
106,893,903
104,453,669
59,713,288
9,225,784
14,672,548
70,154,870
109,878,140
390,322,179
(98,995,932)
(9,930,102)
281,396,145

82,845,686
21,053,037
7,449,309
67,097,188
77,826,344
383,901,637
(81,833,953)
(13,392,559)
288,675,125

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,291,903
2,087,941
11,492,683
11,070,802
48,629,208
56,647,739
25,917,347
3,125,855
9,331,262
58,629,808
5,083,912
19,126,228
182,628,206
(76,631,293)
(9,930,102)
96,066,811

40,072,656
477,835
333,350
56,445,138
605,250
27,062,597
194,803,308
(67,430,581)
(13,392,559)
113,980,168

ยอดลูกหนี้การค้าค้างชาระมากกว่า 12 เดือน เป็ นลูกหนี้ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็ นจานวนเงิน 25.71 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 23.71 ล้านบาท) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญทั้งจานวนแล้วเป็ นจานวนเงิน 23.71 ล้านบาท
(เฉพาะกิจการ 23.71 ล้านบาท)
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สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562
วัตถุดิบ
หมึกพิมพ์และหมึกสี
วัสดุการพิมพ์สิ้นเปลือง
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
กิจกรรมการจัดงานระหว่างทา
รวม
หัก ค่าเผื่อกิจกรรมการจัดงานระหว่างทา
หัก ค่าเผื่อจากการยกเลิกงานกิจกรรม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

12,337,641

19,502,111

8,101,665

14,691,449

512,489

304,898

313,351

39,053

993,470
543,728
4,556,248
83,472,500
102,416,076
(1,943,328)
(70,417,280)
(402,069)

689,774
443,128
5,827,198
80,357,956
107,125,065
(1,000,247)
(70,417,280)
(1,246,705)

301,230
71,877,213
80,593,459
(70,417,280)
-

316,608
70,580,095
85,627,205
(70,417,280)
-

29,653,399

34,460,833

10,176,179

15,209,925

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งยกเลิ กสัญญาการแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารสิ ทธิ ประโยชน์ของสมาคม
ฟุตบอลแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สมาคม”) มีผลทาให้การบริ หารงานเพื่อ การจัดการแข่งขันฟุตบอล
รายการต่างๆ ของสมาคมถือเป็ นอันยุติ บริ ษทั จึ งรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากค่าใช้จ่ายซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายไปล่วงหน้าเพื่อจัดงาน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวแล้วจานวนเงิน 70.42 ล้านบาท ในปี 2559 นอกจากนี้ บริ ษทั ได้รับรู ้ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญที่เป็ นผลมาจากการสิ้นสุดสัญญานี้ เป็ นจานวนเงิน 33.32 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากค่าใช้จ่ายล่วงหน้าดังกล่าวจากสมาคม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้
ฟ้ องร้องสมาคมและผูไ้ ด้รับสิ ทธิการเป็ นผูถ้ ่ายทอดต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแล้ว ต่อมา
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ่ายทอดการแข่งขันได้ดาเนิ นการฟ้ องแย้งกลับ และเมื่ อวันที่ 23
สิ งหาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตัดสิ นให้บริ ษทั ได้รับเงิ นชดเชยจากสมาคม
จานวน 50 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ฟ้องร้องสมาคม ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างยื่นอุทธรณ์
(หมายเหตุ 17)
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย-สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย แสดงในราคาตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วย
หน่วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการลงทุน (%)
2562

2561

ทุนชาระแล้ว

ตามวิธีราคาทุน

2562

2561

2562

2561

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

99.99

99.99

145,000

145,000

145,000

145,000

100.00

100.00

5,000

5,000

5,000

5,000

บริ ษทั สยามสปอร์ ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ จากัด

99.99

99.99

5,000

5,000

5,000

5,000

บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

99.99

99.99

145,000

145,000

144,999

144,999

บริ ษทั ดิจิทลั แซฟวี่ จากัด

50.00

50.00

40,000

30,000

20,000

15,000

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด

99.99

99.99

70,000

70,000

132,000

132,000

บริ ษทั สยามสปอร์ ตบุ๊คส์ จากัด

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

451,999

446,999

(105,862)

(105,862)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ

346,137

341,137

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ดิ จิตอล แซฟวี่ จากัด ได้มีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบี ยนของบริ ษทั จากเดิ ม 30 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) เป็ น 40 ล้านบาท (หุ ้น
สามัญจานวน 400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) โดยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 17
เมษายน 2562 บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนครบหมดแล้ว ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้
ของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 36/2560 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ซ้ื อเงินลงทุนของบริ ษทั
สยามพริ้ นท์ จากัด จากบริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 132 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจานวน 699,997 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 188.57 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั เท่ากับร้อยละ 99.99 บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ได้มี
การดาเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ผลจากการซื้ อ
เงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวตามวิธีซ้ือ ทาให้บริ ษทั ได้บนั ทึกส่ วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ซ่ ึ งต่ากว่าราคา
ทุนที่ซ้ือหุน้ สามัญเป็ นค่าความนิยมจานวน 5.81 ล้านบาท ไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยมทั้งจานวน 5.81
ล้านบาทในงบการเงินรวม เนื่องจากผลประกอบการของบริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด ไม่สอดคล้องกับที่ประมาณการไว้
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บริ ษทั ย่อยมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
หน่วย: บาท

ชื่อบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดิจิทลั แซฟวี่ จากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
และสถานที่หลัก
ของธุรกิจ

เจ้าของและสิ ทธิ ในการ
ออกเสี ยงที่ถือโดยส่ วนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
(ร้อยละ)

ไทย

50.00

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
จัดสรรสาหรับส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
(1,471,038)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมสะสม
15,393,329

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้
หน่วย: บาท
บริ ษทั ดิจิทลั แซฟวี่ จากัด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สิ นทรัพย์หมุนเวียน

24,585,092

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

13,466,376

หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี ำนำจควบคุม

7,223,585
41,225
15,393,329

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยได้

9,915,928

ขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(1,467,711)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินปันผลจ่ ำยแก่ ส่วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี ำนำจควบคุม

(3,327)
-

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดาเนิ นงาน
กิจกรรมลงทุน

(11,939,408)
(138,095)

กิจกรรมจัดหาเงิน

10,000,000

เงินสดลดลงสุ ทธิ

(2,077,503)
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ไทย

บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
สื่ ออินเตอร์ แอคทีฟมัลติมีเดียเต็มรู ปแบบ

ให้บริ การข้อมูลข่าวสารด้านกีฬาผ่าน

กิจกรรมหลัก
37.50%

2562
37.50%

2561
120,000

2562

120,000

2561

ทุนเรี ยกชาระแล้ว

33,135

28,147

2561

45,000

2562

45,000

2561

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

33,134,842

1,575,165

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,412,502

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

ณ วันที่ 1 มกราคม

2562
28,147,175

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท

รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย มีดงั นี้

28,147,175

6,330

3,044,487

2561
25,096,358

งบการเงินรวมของบริ ษทั ไอ-สปอร์ต จากัด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่นามาใช้ในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและส่วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม ได้ผ่าน
การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ของธุรกิจ

ออกเสี ยงของกิจการ (ร้อยละ)

และสถานที่หลัก

ชื่อบริ ษทั ร่ วม

สัดส่ วนการถือหุน้ /สิ ทธิ

ประเทศที่จดั ตั้ง

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม แสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสาคัญ มีดงั นี้
หน่วย: บาท
2562

2561

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

175,906,512

167,657,885

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

319,819,801

375,744,920

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

192,868,824

169,627,970

131,481,369

215,699,158

รายได้

358,319,219

340,898,225

กาไรสาหรับปี

9,100,004

8,118,633

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

4,200,439

16,881

13,300,443

8,135,514

กาไรเบ็ดเสร็ จสาหรับปี

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วม ที่รับรู ้ในงบการเงินรวม มี
ดังนี้
หน่วย: บาท
บริ ษทั ไอ-สปอร์ ต จากัด
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วม
171,376,120
สัดส่ วนการถือหุน้ โดยกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม (ร้อยละ)
37.50
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยกลุ่มบริ ษทั
64,266,045
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยให้แก่บริ ษทั ร่ วม
(31,191,652)
อื่นๆ
60,449
มูลค่ ำตำมบัญชีของมูลค่ ำเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
33,134,842
11. อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน – สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า ณ วันที่
1 มกราคม 2562

มูลค่า ณ วันที่

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
บวก กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสะสม

47,677,995

-

-

47,677,995

15,030,710

-

-

15,030,710

ราคายุติธรรม - สุ ทธิ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

62,708,705

-

-

62,708,705

(1,323,635)

-

-

(1,323,635)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1,490,000)
59,895,070

-

-

(1,490,000)
59,895,070

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ
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หน่วย: บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่า ณ วันที่
1 มกราคม 2561
ราคาทุน
บวก กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสะสม

47,677,995
8,112,710

ราคายุติธรรม - สุ ทธิ
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

55,790,705

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

(1,876,800)
52,590,270

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ

(1,323,635)

มูลค่า ณ วันที่

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
-

31 ธันวาคม 2561
-

47,677,995

6,918,000

-

15,030,710

6,918,000

-

62,708,705

-

(1,323,635)

386,800
386,800

(1,490,000)
59,895,070

6,918,000

เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั เวิลด์ แวลูเอชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินอิสระทาการประเมินที่ดิน โดย
ใช้หลักเกณฑ์วธิ ีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เปรี ยบเทียบกับราคาซื้ อ-ขาย และราคาเสนอขายของที่ดิน
ในบริ เวณใกล้เคียงที่ มีลกั ษณะของที่ดินคล้ายคลึงกันหรื อสามารถทาการเปรี ยบเที ยบกันได้ โดยที่ดินดังกล่าวมีราคา
ประเมินจานวน 57.65 ล้านบาท จากผลของการประเมินบริ ษทั ได้รับรู ้กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน 6.92 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุน และปรับปรุ งขาดทุนสะสมต้นงวดในปี 2561 จานวน 8.11 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั เวิลด์ แวลูเอชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินอิสระทาการประเมินที่ดิน โดย
ใช้หลักเกณฑ์วธิ ีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เปรี ยบเทียบกับราคาซื้ อ-ขาย และราคาเสนอขายของที่ดิน
ในบริ เวณใกล้เคียงที่ มีลกั ษณะของที่ดินคล้ายคลึงกันหรื อสามารถทาการเปรี ยบเที ยบกันได้ โดยที่ดินดังกล่าวมีราคา
ประเมินจานวน 2.10 ล้านบาท จากผลของการประเมินบริ ษทั ได้กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดินออกจานวน 0.39 ล้าน
บาท ในปี 2561
โดยราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่
ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ได้นาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ไปจดจานองไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อเป็ นหลักประกัน เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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ราคาทุน :
1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / จัดประเภท
ซื้ อบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / จัดประเภท
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / จัดประเภท
ซื้ อบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / จัดประเภท
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ :
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
-

-

147,760,772
(132,960,000)
14,800,772
14,800,772

ที่ดิน

-

(20,528,893)
(2,798,495)
(23,327,388)
(2,798,495)
(26,125,883)

62,555,904
62,555,904
62,555,904

อาคาร

-

(9,224,904)
(9,224,904)
(9,224,904)

9,225,057
9,225,057
9,225,057

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

(4,397,783)
4,397,783
-

4,440,080
(4,440,080)
-

สนามฟุตบอล

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

12. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ

-

(74,634,964)
(6,217,519)
(80,852,483)
(5,993,213)
(86,845,696)

120,683,077
209,086
120,892,163
120,892,163

สิ่ งปรับปรุ ง
สถานที่เช่า

-

(171,477,974)
(39,973,153)
1,330,576
(147,136,985)
(357,257,536)
(37,992,883)
(395,250,419)

280,341,187
5,215,582
(1,490,243)
482,703,792
766,770,318
4,994,048
771,764,366

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

-

(63,762,867)
(9,337,037)
92,118
(14,536,007)
(87,543,793)
(5,402,551)
2,665,338
(90,281,006)

78,779,355
3,069,237
(92,990)
18,296,340
100,051,942
785,646
(2,712,277)
98,125,311

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

-

(55,932,122)
(3,737,519)
6,179,581
(3,143,722)
(56,633,782)
(2,445,122)
6,632,933
(52,445,971)

77,155,297
653,271
(7,683,810)
4,656,025
74,780,783
364,158
(7,777,363)
67,367,578

ยานพาหนะ

(5,808,472)
(5,808,472)

-

5,104,060
5,970,215
11,074,275
2,972,624
(3,028,154)
11,018,745

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
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(5,808,472)
(5,808,472)

(399,959,507)
(62,063,723)
12,000,058
(164,816,714)
(614,839,886)
(54,632,264)
9,298,271
(660,173,879)

786,044,789
15,117,391
(146,667,123)
505,656,157
1,160,151,214
9,116,476
(13,517,794)
1,155,749,896

รวม
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36,430,021
39,228,516

-

(14,257,714)
14,257,714
49,308,032
49,308,032

-

36,430,021
39,228,516

34,507,260
34,507,260
34,507,260

14,800,772
14,800,772

อาคาร

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี (ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ) :
ปี 2562
ปี 2561

ราคาที่ตีเพิ่มขึ้น :
1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
ราคาที่ตีลดลง :
1 มกราคม 2561
ลดลงระหว่างปี
ซื้ อบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่ :
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน

153
153

-

-

153
153

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

-

-

-

สนามฟุตบอล

34,046,467
40,039,680

-

-

34,046,467
40,039,680

สิ่ งปรับปรุ ง
สถานที่เช่า

370,230,979
403,229,814

(6,282,968)
(6,282,968)
(6,282,968)

-

376,513,947
409,512,782

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

7,844,305
12,508,149

-

-

7,844,305
12,508,149

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

14,921,607
18,147,001

-

-

14,921,607
18,147,001

ยานพาหนะ

5,210,273
11,074,275

-

-

5,210,273
11,074,275

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

54,632,264
62,063,723

517,991,837
573,535,620

(14,257,714)
14,257,714
(6,282,968)
(6,282,968)
(6,282,968)

34,507,260
34,507,260
34,507,260

489,767,545
545,311,328

รวม
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ราคาทุน :
1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / จัดประเภท
31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / จัดประเภท
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / จัดประเภท
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย / จัดประเภท
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ :
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
-

-

147,760,772
(132,960,000)
14,800,772
14,800,772

ที่ดิน

-

(20,528,893)
(2,798,495)
(23,327,388)
(2,798,495)
(26,125,883)

62,555,904
62,555,904
62,555,904

อาคาร

-

(9,224,904)
(9,224,904)
(9,224,904)

9,225,057
9,225,057
9,225,057

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

(4,397,783)
4,397,783
-

4,440,080
(4,440,080)
-

สนามฟุตบอล

-

(27,196,417)
(99,641)
(27,296,058)
(91,085)
(27,387,143)

27,352,720
209,086
27,561,806
27,561,806

สิ่ งปรับปรุ ง
สถานที่เช่า

-

(171,477,975)
(19,023,017)
(190,500,992)
(17,139,607)
(207,640,599)

280,341,187
1,764,778
282,105,965
185,081
282,291,046

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

(53,203,491)
(3,535,173)
88,989
(56,649,675)
(2,223,311)
2,652,527
(56,220,459)

61,600,791
772,228
(88,990)
62,284,029
556,260
(2,652,774)
60,187,515

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

-

(55,382,777)
(3,481,347)
4,952,863
(53,911,261)
(2,210,235)
6,016,051
(50,105,445)

76,547,241
(5,643,809)
70,903,432
364,158
(6,566,036)
64,701,554

ยานพาหนะ

(5,808,472)
(5,808,472)

-

897,690
4,910,782
5,808,472
5,808,472

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

51

(5,808,472)
(5,808,472)

(341,412,240)
(28,937,673)
9,439,635
(360,910,278)
(24,462,733)
8,668,578
(376,704,433)

670,721,442
7,656,874
(143,132,879)
535,245,437
1,105,499
(9,218,810)
527,132,126

รวม
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36,430,021
39,228,516

-

(14,257,714)
14,257,714
-

49,308,032
49,308,032

-

36,430,021
39,228,516

34,507,260
34,507,260
34,507,260

14,800,772
14,800,772

อาคาร

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี (ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ) :
ปี 2562
ปี 2561

ราคาที่ตีเพิ่มขึ้น :
1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
ราคาที่ตีลดลง :
1 มกราคม 2561
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่ :
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน

153
153

-

-

153
153

ระบบ
สาธารณู ปโภค

-

-

-

-

สนามฟุตบอล

174,663
265,748

-

-

174,663
265,748

สิ่ งปรับปรุ ง
สถานที่เช่า

74,650,447
91,604,973

-

-

74,650,447
91,604,973

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,967,056
5,634,354

-

-

3,967,056
5,634,354

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

14,596,109
16,992,171

-

-

14,596,109
16,992,171

ยานพาหนะ

5,808,472

-

-

5,808,472

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

24,462,733
28,937,673

179,126,481
208,842,419

(14,257,714)
14,257,714
-

34,507,260
34,507,260
34,507,260

144,619,221
174,335,159

รวม

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
121

122

รายงานประจำ�ปี 2562       Annual Report 2019

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มียอดคงเหลือของเครื่ องจักรและยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
โดยมีราคาทุนเป็ นจานวนเงิน 13.16 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 2.04 ล้านบาท) และ 13.16 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 2.04 ล้าน
บาท) ตามลาดับ
เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั เวิลด์ แวลูเอชัน่ จากัด ซึ่ งเป็ นผูป้ ระเมินอิสระทาการประเมินที่ดิน โดยใช้
หลักเกณฑ์วธิ ีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยเปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายของที่ดินในบริ เวณใกล้เคียงที่
มีลกั ษณะของที่ ดินคล้ายคลึงกันหรื อสามารถทาการเปรี ยบเที ยบกันได้ โดยที่ดินดังกล่าวมีราคาประเมินจานวน 132.96
ล้านบาท จากผลของการประเมินบริ ษทั ได้กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดินออก 14.26 ล้านบาท และรับรู ้ผลกาไรจากการตี
มูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่ 23.97 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในปี 2561
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 บริ ษทั ได้ให้บริ ษทั Landmark Chartered Surveyors ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินอิสระจากประเทศอังกฤษ
ทาการประเมินที่ดิน 2 แปลงที่ประเทศอังกฤษ โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยที่ดิน
ดังกล่าวมีราคาประเมินจานวน 49.31 ล้านบาท จากผลของการประเมินบริ ษทั ได้รับรู ้ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
10.54 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในปี 2561
โดยราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด โดยถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ น
ระดับที่ 2 จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ได้นาที่ ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์และยานพาหนะส่ วนหนึ่ ง ไปจดจานองกับธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 15) และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 19)
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิเข้าทาสัญญาจะซื้ อจะขายที่ ดิน กับ
บริ ษทั โหลทอง โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในราคา 150 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้รับชาระเงินแล้วทั้งจานวน
ผลจากการขายที่ดินดังกล่าว ทาให้บริ ษทั ได้กลับรายการผลกาไรจากการตีราคามูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่จานวน 23.97 ล้านบาท
(สุทธิ จากภาษีจานวน 19.17 ล้านบาท) ไปยังขาดทุนสะสมและบันทึกกาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวรจานวน 17.00
ล้านบาท โดยแสดงเป็ นรายได้อื่นในงบกาไรขาดทุน

(16,544,500)

ณ 31 ธันวาคม 2561
7,200,265
11,450,395

ณ 31 ธันวาคม 2562

ณ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี :

(20,794,630)

(4,283,174)

-

(4,283,174)

-

ณ 31 ธันวาคม 2562

ค่าเผื่อการด้อยค่า :

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

ซื้ อบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

-

(4,283,174)

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2561

ค่าตัดจาหน่ายสะสม :

32,278,069

-

ซื้ อเพิ่ม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

17,177,135

12,850,494

-

-

(20,843,470)

(4,382,641)

(16,460,829)

(1,032,140)

(4,102,382)

(11,326,307)

33,693,964

56,000

33,637,964

32,278,069

1,073,700

308,488

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

20,660,000

31,969,581

ซื้ อเพิ่ม
ซื้ อบริ ษทั ย่อยระหว่างปี

11,904,264

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2561

ราคาทุน :

ลิขสิ ทธิ์

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

13. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ

28,627,530

20,050,759

(16,544,500)

(20,794,630)

(25,126,644)

(4,382,641)

(20,744,003)

(1,032,140)

(4,102,382)

(15,609,481)

65,972,033

56,000

65,916,033

1,073,700

20,968,488

43,873,845

รวม

หน่วย: บาท

11,450,393

7,200,263

(16,544,500)

(20,794,630)

(17,724,213)

-

(17,724,213)

-

-

(17,724,213)

45,719,106

-

45,719,106

-

308,488

45,410,618

ลิขสิ ทธิ์

2
205,188

-

-

(11,872,463)

(205,186)

(11,667,277)

-

(370,780)

(11,296,497)

11,872,465

-

11,872,465

-

-

11,872,465

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

54

11,655,581

7,200,265

(16,544,500)

(20,794,630)

(29,596,676)

(205,186)

(29,391,490)

-

(370,780)

(29,020,710)

57,591,571

-

57,591,571

-

308,488

57,283,083

รวม
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14. สิทธิการเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
สิ ทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน:
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ซื้ อบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

174,488,434

106,679,160

80,618

-

18,306,557

-

192,875,609
-

106,679,160
-

192,875,609

106,679,160

(37,118,277)

(29,456,440)

(19,565,343)

(10,667,916)

ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสะสม:
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ซื้ อบริ ษทั ย่อยระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

(16,127,204)

-

(72,810,824)

(40,124,356)

(17,333,414)

(10,667,916)

(90,144,238)

(50,792,272)

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562

102,731,371

55,886,888

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561

120,064,785

66,554,804

เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562
สิ ทธิ การเช่าคงเหลือ:

รายละเอียดการจ่ายชาระค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2

55
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

76,292,247

142,418,232

40,571,994

97,465,326

522,265,703

557,011,684

411,552,985

456,912,644

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
และสถาบันการเงินอื่น
หนี้สินตามสัญญาทรัสต์รีซีทส์
รวม

598,557,950

53,721,535
753,151,451

452,124,979

44,558,806
598,936,776

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นอื่นของบริ ษทั ค้ าประกัน
โดยเงินฝากธนาคาร อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดินและอาคารบางส่วน ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินของผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั กรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัว (หมายเหตุ 11 และ 12)
และที่ดินบางส่วนของบริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด (บริ ษทั คู่คา้ รายสาคัญ)
เงิ นเบิ กเกินบัญชีธนาคาร เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นอื่นของบริ ษทั ย่อย ค้ า
ประกันโดยบริ ษทั ใหญ่ เงินฝากธนาคาร บริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด และกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ค้ าประกัน
เป็ นการส่วนตัว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นจากการขายลดลูกหนี้และเช็คยืมรับล่วงหน้า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ขายลดลูกหนี้ (หมายเหตุ 7)
24.44
37.01
10.98
14.85
เช็คยืมรับล่วงหน้า (หมายเหตุ 31.4)
156.79
143.20
130.44
141.00
181.23
180.21
141.42
155.85
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- อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 2,350,000 บาท

- งวดที่ 49-60 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

57

บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

- งวดที่ 37-48 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1,000,000 บาท

3. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และกรรมการของ

ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 700,000 บาท

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

- งวดที่ 13-36 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

กูโ้ ดย บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

2. ค้ าประกันโดยใบหุ ้นของกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ

1. ค้ าประกันโดยที่ดินของ บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 500,000 บาท

- งวดที่ 1-12 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

4. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และกรรมการของ

3. ค้ าประกันโดยที่ดินของ บจ.กิเลนการพิมพ์

2. ค้ าประกันโดยที่ดินของ บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

1. ค้ าประกันโดยที่ดินของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

หลักประกัน

วงเงิน 51.35 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.25% ต่อปี

วันที่ 26 ธันวาคม 2561
47.35

ชาระเงินต้นให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือน มิถุนายน 2566

กูโ้ ดย บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

- ชาระหนี้ ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน โดยเริ่ มชาระงวดแรก

เงื่อนไขการจ่ายชาระ
วันที่ 31 มกราคม 2562 จนกว่าจะชาระหนี้ ครบถ้วนและ

305.08

(ล้านบาท)

วงเงิน 305.13 ล้านบาท

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

สถาบันการเงิน

เงินต้นคงเหลือ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาข้อตกลงผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี้กบั ธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ง รายละเอียดเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินที่มีการขยายเวลาการจ่ายชาระหนี้ มีดงั นี้
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(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)

รวมเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี้
382.22

ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 350,000 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

- อัตราดอกเบี้ย MOR+1.25% ต่อปี

ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 387,000 บาท

- งวดที่ 25-36 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

- งวดที่ 13-24 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

กูโ้ ดย บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

- งวดที่ 1-12 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 300,000 บาท

9.14

วงเงิน 12.44 ล้านบาท

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ที่คา้ งชาระทั้งหมดให้ครบถ้วน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
- อัตราดอกเบี้ย MLR-0.10% ต่อปี

- งวดที่ 60 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยและหนี้ สินใด ๆ

กูโ้ ดย บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

- งวดที่ 1-59 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 395,000 บาท

17.02

วงเงิน 20.00 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

ที่คา้ งชาระทั้งหมดให้ครบถ้วน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
- อัตราดอกเบี้ย MLR-1.10% ต่อปี

- งวดที่ 48 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยและหนี้ สินใด ๆ

กูโ้ ดย บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

- งวดที่ 1-47 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

เงื่อนไขการจ่ายชาระ
ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 105,000 บาท

3.63

(ล้านบาท)

วงเงิน 4.49 ล้านบาท

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

สถาบันการเงิน

เงินต้นคงเหลือ

บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
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1. ค้าประกันเป็ นการส่วนตัวโดยผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของ

ของ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

1. ค้าประกันเป็ นการส่วนตัวโดยผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและอดีตกรรมการ

ของ บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท

1. ค้าประกันเป็ นการส่วนตัวโดยผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและอดีตกรรมการ

หลักประกัน

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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- งวดที่ 13-59 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 136,500 บาท

กูโ้ ดย บจ.สยามพริ้ นท์

วันที่ 1 มีนาคม 2562

- อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

ที่คา้ งชาระทั้งหมดให้ครบถ้วน

- งวดที่ 60 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยและหนี้ สินใด ๆ

เดือนละ 120,000 บาท

วงเงิน 8.00 ล้านบาท

1. ค้ าประกันโดยที่ดินของ หจก.สยามสปอร์ ต พับลิชชิ่ง

- งวดที่ 1-12 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

6.80

บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

- อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.25% ต่อปี

วันที่ 26 ธันวาคม 2561

บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

3. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ
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2. ค้ าประกันโดยที่ดินของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

3. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ

ชาระเงินต้นให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2. ค้ าประกันโดย บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท และ บจ.กิเลนการพิมพ์

กูโ้ ดย บจ.สยามพริ้ นท์

- ชาระหนี้ ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน โดยเริ่ มชาระงวดแรก
วันที่ 31 มกราคม 2562 จนกว่าจะชาระหนี้ ครบถ้วนและ

28.33

วงเงิน 28.78 ล้านบาท

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

- อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี
1. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยกรรมการของ บจ.กิเลนการพิมพ์

- งวดที่ 108 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยและหนี้ สินใด ๆ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ที่คา้ งชาระทั้งหมดให้ครบถ้วน

3. ค้ าประกันโดย บจ.กิเลนการพิมพ์

ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 466,000 บาท

กูโ้ ดย บจ.สยามพริ้ นท์

37.50
บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท
2. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยกรรมการของ บจ.สยามพริ้ นท์

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- งวดที่ 13-107 ชาระหนี้ ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

หลักประกัน

วงเงิน 37.50 ล้านบาท

เงื่อนไขการจ่ายชาระ
1. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ

(ล้านบาท)
- งวดที่ 1-12 ชาระดอกเบี้ยของต้นเงินกูท้ ี่เบิกใช้

สถาบันการเงิน

เงินต้นคงเหลือ
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463.55

- อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

ที่คา้ งชาระทั้งหมดให้ครบถ้วน

บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

3. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ

2. ค้ าประกันโดยที่ดินของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

1. ค้ าประกันโดยที่ดินของ หจก.สยามสปอร์ ต พับลิชชิ่ง

หลักประกัน

จากผลของสัญญาข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ได้ขยายเวลาในการจ่ายชาระหนี้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดีเพื่อความระมัดระวัง กลุม่ บริ ษทั ยังคงแสดงเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รวมเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกกำรปรับโครงสร้ ำงหนี้
(งบกำรเงินรวม)

ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 176,000 บาท

วันที่ 1 มีนาคม 2562
- งวดที่ 60 ชาระหนี้ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยและหนี้สินใด ๆ

- งวดที่ 13-59 ชาระหนี้ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

กูโ้ ดย บจ.สยามพริ้ นท์

- งวดที่ 1-12 ชาระหนี้ตน้ เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

เงื่อนไขการจ่ายชาระ
เดือนละ 130,000 บาท

8.70

(ล้านบาท)

วงเงิน 10.03 ล้านบาท

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

สถาบันการเงิน

เงินต้นคงเหลือ

      บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)          Siam Sport Syndicate Public Company Limited
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วงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อและวงเงินใช้ไปกับสถาบันการเงินดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
2562
วงเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2561
ใช้ไป

วงเงิน

ใช้ไป

91.00

76.29

151.50

142.42

7.20

-

85.00

53.72

97.00

22.46

247.00

89.27

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

147.00

36.25

194.00

87.80

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากการปรับโครงสร้างหนี้

472.16

463.55

380.97

379.95

เงินกูย้ มื ระยะยาว

193.20

62.09

193.20

62.09

หนังสื อค้าประกันของธนาคาร

170.63

26.16

160.86

12.83

1,178.19

686.80

1,412.53

828.08

หนี้สินตามสัญญาทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและสิ นเชื่ออื่นๆ
การขายบัญชีลูกหนี้

รวม

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
วงเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2561
ใช้ไป

วงเงิน

ใช้ไป

50.00

40.57

100.50

97.47

5.00

-

70.00

44.56

50.00

10.98

180.00

64.90

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

100.00

18.35

150.00

77.90

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากการปรับโครงสร้างหนี้

388.33

382.22

315.13

314.11

หนังสื อค้าประกันของธนาคาร

15.50
608.83

1.70
453.82

10.00
825.63

2.70
601.64

หนี้สินตามสัญญาทรัสต์รีซีทส์ เลตเตอร์ออฟเครดิตและสิ นเชื่ออื่นๆ
การขายบัญชีลูกหนี้

รวม

61
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16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอืน่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
151,478,008
188,933,964
40,756,254
58,672,496
เจ้าหนี้ การค้า - อื่น
6,167,401
3,255,892
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั ย่อย
9,513,520
5,256,923
6,713,684
2,957,926
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
160,991,528
194,190,887
53,637,339
64,886,314
รวมเจ้าหนี้ การค้า
8,906,007
10,397,327
4,142,152
4,482,648
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
6,334,500
4,127,090
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น - บริ ษทั ย่อย
9,382,773
2,059,375
9,280,053
1,859,272
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
80,261,138
85,834,749
19,939,580
16,935,838
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4,294,693
3,572,416
3,404,886
3,151,062
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
1,075,306
2,244,306
455,578
1,584,245
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
36,712,686
33,037,487
14,818,350
13,928,449
เจ้าหนี้ กรมสรรพากร
7,242,192
8,489,573
5,781,686
7,013,686
อื่นๆ
147,874,795
145,635,233
64,156,785
53,082,290
รวมเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
308,866,323
339,826,120
117,794,124
117,968,604
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
17. หนีส้ ินทีเ่ กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนส่ วนใหญ่ ได้แก่ เงินรับล่วงหน้าที่บริ ษทั ได้รับจากการทาสัญญาให้สิทธิ ในการเป็ นผู ้
ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง โดยบริ ษทั ตกลงให้สิทธิแก่บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินล่วงหน้าคงเหลือเป็ นจานวนเงินรวม 240.00 ล้านบาท ซึ่งแสดงในหนี้สินหมุนเวียน
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2559 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งยกเลิกสัญญาการแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หารสิ ทธิ ประโยชน์ของสมาคม
ฟุตบอลแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สมาคม”) มีผลทาให้สิทธิ การจัดการแข่งขันและการถ่ายทอดฟุตบอล
ในประเทศของสมาคมถือเป็ นอันยุติ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บริ ษทั ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ่ายทอดการแข่งขันได้ดาเนิ นการฟ้ องร้องบริ ษทั ต่อศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั คืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ได้ฟ้องสมาคมและบริ ษทั ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ การเป็ นผูถ้ ่ายทอดการแข่งขัน
ต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากสัญญาการแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หาร
สิ ทธิประโยชน์ของสมาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ผูไ้ ด้รับสิ ทธิการเป็ นผูถ้ ่ายทอดการแข่งขันได้ดาเนิ นการ
ฟ้ องแย้งกลับ และเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตัดสิ นให้บริ ษทั
ได้รับเงินชดเชยค่าเสี ยหายจากสมาคมจานวน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ฟ้องร้อง
62
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และตัดสิ นให้บริ ษทั ต้องคืนเงินรับล่วงหน้าจานวน 240 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2559 แก่บริ ษทั ผูไ้ ด้รับสิ ทธิการเป็ นผูถ้ ่ายทอดการแข่งขัน ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการยืน่ อุทธรณ์
ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาผลกระทบของคดี ดงั กล่าวแล้วเห็ นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงิ นของบริ ษทั เนื่ องจากได้ต้ งั ค่าเผื่อผลขาดทุ นที่ เกิ ดจากรายการดังกล่าวแล้ว แต่กรณี ที่บริ ษทั สามารถเรี ยกร้ อ ง
ค่าเสี ยหายให้เป็ นไปตามสัญญาได้ บริ ษทั จะกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่งจะแสดงเป็ นรายได้อื่นในอนาคต
ในระหว่างปี 2561 สมาคมได้ฟ้องร้องบริ ษทั ในคดีแพ่งและคดีอาญาเพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการบริ หารสิ ทธิ ประโยชน์
และการยักยอกเงินจากการบริ หารสิ ทธิ ประโยชน์ ปั จจุบนั ทั้ง 2 คดี อยู่ระหว่างการเริ่ มดาเนิ นการตามขั้นตอนของศาล
อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้พิจารณาผลกระทบของคดีดงั กล่าวแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษทั เนื่องจากเป็ นการฟ้ องร้องในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่บริ ษทั ฟ้ องร้องสมาคม ซึ่ งเป็ นการฟ้ องร้องให้
ดาเนินกระบวนการซ้ ากับคดีเดิมที่อยูร่ ะหว่างการยืน่ อุทธรณ์ ส่วนคดีอาญาศาลพิพากษายกฟ้ องแต่สมาคมยืน่ อุทธรณ์
18. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าทางการเงิน – สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

1,212,283

3,646,000

422,355

536,479

366,804

1,579,090

366,804

789,162

1,579,087

5,225,090

789,159

1,325,641

(58,920)

(286,206)

(47,942)

(112,158)

รวมจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย

1,520,167

4,938,884

741,217

1,213,483

หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(1,165,909)

(3,418,715)

(386,959)

(472,264)

354,258

1,520,169

354,258

741,219

จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย:
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน -สุ ทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีกาหนดชาระเป็ นรายเดือน ซึ่งจะเสร็ จสิ้นภายในปี 2564
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19. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

62,091,169

62,091,169

-

-

(62,091,169)

(62,091,169)

-

-

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาว-สุ ทธิ

-

-

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาสัญญาข้อตกลงผ่อนปรนเงื่อนไขในการชาระหนี้
กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งจานวน 2 ฉบับ โดยการตกลงชาระเฉพาะดอกเบี้ย (ปลอดชาระเงินต้น) ให้แก่ธนาคาร โดย
ชาระงวดแรกในวันสิ้ นเดือนของเดือนมกราคม 2562 และชาระงวดต่อๆ ไปทุกวันสิ้ นเดือนของทุกเดือน จนกว่าจะชาระ
หนี้ครบถ้วน และชาระเงินต้นให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนเสร็ จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2566
รายละเอียดเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินต้นคงเหลือ
สถาบันการเงิน

(ล้านบาท)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

46.83

วงเงิน 142.00 ล้านบาท

เงื่อนไขการจ่ายชาระ
เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายชาระจากเดิมเป็ น

หลักประกัน
1. กรรมการของ บจ.กิเลนการพิมพ์

- ชาระหนี้ ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน

กูโ้ ดย บจ.สยามพริ้ นท์

ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัว
โดยเริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 31 มกราคม 2562 2. ค้ าประกันโดย บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

วันที่ 16 มีนาคม 2555

จนกว่าจะชาระหนี้ ครบถ้วนและชาระเงินต้น และ บจ.กิเลนการพิมพ์
ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

3. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

- อัตราดอกเบี้ย MLR - 1% ต่อปี

ของบมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท
4. ค้ าประกันโดยเครื่ องจักรของ บจ.สยามพริ้ นท์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

15.26

วงเงิน 51.20 ล้านบาท

เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่ายชาระจากเดิมเป็ น

1. กรรมการของ บจ.กิเลนการพิมพ์

- ชาระหนี้ ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน

กูโ้ ดย บจ.สยามพริ้ นท์

ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัว
โดยเริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 31 มกราคม 2562 2. ค้ าประกันโดย บมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

จนกว่าจะชาระหนี้ ครบถ้วนและชาระเงินต้น และ บจ.กิเลนการพิมพ์
ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

3. ค้ าประกันเป็ นการส่ วนตัวโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่

- อัตราดอกเบี้ย MLR - 1% ต่อปี

ของบมจ.สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท
4. ค้ าประกันโดยเครื่ องจักรของ บจ.สยามพริ้ นท์

รวม (งบกำรเงินรวม)

62.09

20. เงินกู้ยมื ระยะสั้นอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่นเป็ นจานวนเงิน 21.30 บาท (เฉพาะกิจการ
21.30 ล้านบาท) และ 1.70 ล้านบาท ตามลาดับ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี
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21. สินทรัพย์ และหนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

15,535,609

16,412,498

15,535,609

16,211,703

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์(หนี้สิน )ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(26,014,414)

(19,718,701)

(2,110,287)

(6,904,632)

(10,478,805)

(3,306,203)

13,425,322

9,307,071

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างปี มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ การค้า
สารองหนังสื อนิ ตยสารรับคืน
ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 1

กาไร

ส่ วนประกอบของ

มกราคม 2562

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2562

11,042,980

(404,881)

-

10,638,099

2,678,512

(692,492)

-

1,986,020

-

298,000

-

(3,112,534)

-

(3,006,142)

298,000

-

การคานวณค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ายในอัตราที่ต่างจากภาษี

(5,431,328)

2,318,794

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(3,006,142)

-

การคานวณค่าตอบแทนสิ ทธิ ในวิธี
เส้นตรงที่ต่างจากภาษี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

272,594

(272,594)

-

-

10,557,882

579,000

(2,404,716)

8,732,166

16,412,498

1,527,827

(2,404,716)

15,535,609
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หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1

กาไร

ส่ วนประกอบของ

มกราคม 2562

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ การค้า

9,608,507

1,029,592

-

10,638,099

สารองหนังสื อนิ ตยสารรับคืน

2,678,512

(692,492)

-

1,986,020

ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

298,000

-

-

298,000

(3,151,328)

38,794

-

(3,112,534)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(3,006,142)

-

-

(3,006,142)

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

9,784,154

1,352,728

(2,404,716)

8,732,166

16,211,703

1,728,622

(2,404,716)

15,535,609

การคานวณค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจาหน่ายในอัตราที่ต่างจากภาษี
กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

รวม

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1

กาไร

ณ วันที่ 31

มกราคม 2561

(ขาดทุน)

ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ การค้า

10,569,606

473,374

11,042,980

3,503,956

(825,444)

2,678,512

375,360

(77,360)

298,000

ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน

2,851,543

(2,851,543)

การคานวณค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายในอัตราที่ต่างจากภาษี

(4,609,323)

(822,005)

(5,431,328)

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

(1,622,542)

(1,383,600)

(3,006,142)

136,297

136,297

272,594

10,564,329

(6,447)

10,557,882

21,769,226

(5,356,728)

16,412,498

สารองหนังสื อนิ ตยสารรับคืน
ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

การคานวณค่าตอบแทนสิ ทธิ ในวิธีเส้นตรงที่ต่างจากภาษี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

-
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หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1

กาไร

ณ วันที่ 31

มกราคม 2561

(ขาดทุน)

ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้การค้า

9,393,532

214,975

9,608,507

สารองหนังสื อนิ ตยสารรับคืน

3,503,956

(825,444)

2,678,512

375,360

(77,360)

298,000

ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน

2,851,543

(2,851,543)

การคานวณค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายในอัตราที่ต่างจากภาษี

(3,089,323)

(62,005)

(3,151,328)

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

(1,622,542)

(1,383,600)

(3,006,142)

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม

9,763,453
21,175,979

20,701
(4,964,276)

9,784,154
16,211,703

ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

-

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1

กาไร

ส่ วนประกอบของ

มกราคม 2562

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2562

หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ การค้า

545,314

2,702,316

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

1,695,769

1,322,385

ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่ องจักร

1,256,594

(190,107)

-

1,066,487

เครื่ องจักรภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

(1,681,429)

(8,945,090)

-

(10,626,519)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(4,541,555)

-

(4,541,555)

-

339,570

3,247,630
3,357,724

ค่าเสื่ อมราคาสะสมจากการประเมิน
อายุการใช้งานเครื่ องจักรใหม่
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การคานวณค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายในอัตราที่ตา่ งจากภาษี
รวม

(1,577,601)

(1,699,184)

-

(3,276,785)

(6,901,452)

4,793,657

-

(2,107,795)

(3,180)

-

(8,511,161)

(4,619,948)

(19,718,701)

(6,635,971)

688
340,258

(2,492)
(13,131,109)
(26,014,414)
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หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1

กาไร

ส่วนประกอบของ

มกราคม 2562

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2562

หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่

(6,901,452)

4,793,657

-

(2,107,795)

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

(3,180)
(6,904,632)

4,793,657

688
688

(2,492)
(2,110,287)

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1

ได้มาจากการ

กาไร

ส่ วนประกอบของ

มกราคม 2561

ซื้ อธุรกิจ

(ขาดทุน)

ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญลูกหนี้ การค้า

409,962

-

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

924,730

ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่ องจักร

ณ วันที่ 31

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2561

หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
135,352

-

545,314

785,359

(14,320)

-

1,695,769

-

1,256,594

-

-

1,256,594

เครื่ องจักรภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

-

(1,188,114)

-

(1,681,429)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-

(4,541,555)

-

(4,541,555)

-

(413,001)

-

(1,577,601)

(493,315)
-

ค่าเสื่ อมราคาสะสมจากการประเมิน
อายุการใช้งานเครื่ องจักรใหม่
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การคานวณค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายในอัตราที่ตา่ งจากภาษี
รวม

(1,164,600)

-

-

-

(6,901,452)

(6,901,452)

(3,980)

-

-

800

(3,180)

(6,900,652)

(8,511,161)
(19,718,701)

(6,511,161)
(5,180,449)

(4,100,717)

(2,000,000)
(3,536,883)

หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1

ส่วนประกอบของ

ณ วันที่ 31

มกราคม 2561 กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2561
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

-

(6,901,452)

(6,901,452)

(3,980)
(3,980)

800
(6,900,652)

(3,180)
(6,904,632)
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22. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของประมาณการหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวีย นส าหรั บ ผลประโยชน์ พ นัก งานและค่ า ใช้จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงานในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ประมำณกำรหนี้สินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันต้ นปี

61,284,682

57,445,290

48,920,768

48,817,263

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั

3,109,118

2,922,973

1,975,837

1,827,245

ต้นทุนดอกเบี้ย

1,725,781

1,599,493

1,239,510

1,175,710

ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:

ต้นทุนบริ การในอดีต

13,158,019

-

9,565,680

-

7,763,124

-

4,267,463

-

184,137

-

(18,266,339)

-

ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ลดลงจากพนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุ

-

(16,291,044)

-

(3,617,620)

(1,491,440)

(3,617,620)

(1,491,440)

(4,850,227)

(3,118,428)

(2,399,763)

(1,408,010)

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
ประมำณกำรหนี้สินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันสิ้นปี

-

60,490,675

3,926,794
61,284,682

43,660,831

48,920,768

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แสดงในงบกาไรขาดทุน ดังนี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ต้นทุนขายและบริ การ

6,356,376

522,772

4,341,599

266,473

ค่าใช้จ่ายในการขาย

2,868,433

(1,014,434)

2,268,499

9,114

3,917,883
13,142,692

1,895,700
1,404,038

3,771,166
10,381,264

1,319,358
1,594,945

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ พนักงำน

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการ
ของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั นี้
(อัตราร้อยละ/ปี )
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

อัตราคิดลด

1.50 - 2.09

3.08 - 3.30

1.50 - 1.80

3.08

อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตรามรณะ

2.50 - 5.00

2.50 - 5.00

2.50

2.50

ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ.2560

ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ.2560

อัตราหมุนเวียนพนักงาน
สาหรับผูบ้ ริ หาร

0 - 23

0 - 17

0-3

0-3

สาหรับพนักงาน

0 - 49

0 - 46

0 - 10

0 - 10

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั
ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระหนี้สินจากผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น 0.5%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลดลง 0.5%

เพิม่ ขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

อัตราคิดลด

(2.95)

3.22

(1.99)

2.13

อัตราการขึ้นเงินเดือน

3.53

(2.34)

2.34

(2.19)

อัตราการหมุนเวียน

(3.45)

3.19

(2.30)

2.19

การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์ที่ไม่มีการคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
0.37
0.23
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
4.69
2.08
เกินกว่า 5 ปี
45.34
32.59
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งได้
กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 13.16 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 9.57 ล้าน
บาท) ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้บันทึ กผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรั บรู ้ ตน้ ทุ นบริ การในอดี ตเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนแล้วในไตรมาส 2 ปี 2562
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23. ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้ งที่ 5
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ได้มีมติอนุมตั ิออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญครั้งที่ 5 จานวน
94,201,772 หน่ วย มีผถู ้ ือหุ ้นเดิมได้ใช้สิทธิ 94,201,642 หน่ วย จึงทาให้มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ขายไม่หมด
คงเหลือจานวน 130 หน่วย ซึ่งบริ ษทั ได้ดาเนินการยกเลิกทั้งจานวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย:

94,201,642 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ:

3 ปี นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 29 เมษายน 2559)

อัตราและราคาของการใช้สิทธิ:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ ้น
ในราคาหุน้ ละ 1.20 บาท

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธินบั จากวันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โดยสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนมิ ถุนายนและธันวาคม
ทุก ๆ ปี

บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 บริ ษทั แจ้งปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม เป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1.778
หุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 5 หมดอายุเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้ งที่ 6
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมตั ิออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
ครั้งที่ 6 จานวน 85,637,951 หน่วย มีผถู ้ ือหุน้ เดิมได้ใช้สิทธิ 68,509,584 หน่วย จึงทาให้มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
ที่ขายไม่หมดคงเหลือจานวน 17,128,367 หน่วย ซึ่งบริ ษทั ได้ดาเนินการยกเลิกทั้งจานวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย:

68,509,584 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

1 ปี นับจากวันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (วันที่ 1 สิ งหาคม 2560)

อัตราและราคาของการใช้สิทธิ:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ ้น
ในราคาหุน้ ละ 1.50 บาท

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธินบั จากวันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือน
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บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2560
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 6 หมดอายุเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้ งที่ 7
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
ครั้งที่ 7 จานวนไม่เกิน 456,365,787 หน่วย มีผถู ้ ือหุ ้นเดิมได้ใช้สิทธิ 84,401,890 หน่วย จึงทาให้มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อ
หุ ้นสามัญที่ขายไม่หมดคงเหลือจานวน 371,963,897 หน่วย ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนิ นการยกเลิกทั้งจานวน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้

จานวนที่ออกและเสนอขาย:

84,401,890 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

9 เดื อ น นับ จากวัน ออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ (วัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 29 สิ งหาคม 2562)

อัตราและราคาของการใช้สิทธิ:

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ ้น
ในราคาหุน้ ละ 0.20 บาท

การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ :

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธินบั จากวันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โดยสามารถใช้สิทธิได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือน

บริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
รายการเคลื่อนไหวสาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
จานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ (หน่วย)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จดั สรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่มีการใช้สิทธิ
ยกเลิกเนื่องจากหมดอายุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

94,201,642

94,201,642

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 6
2562
2561
-

68,509,584

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 7
2562
2561
84,401,890

-

-

-

-

-

(175)

-

-

(127)

(1,527)

-

(68,509,457)
-

(84,400,363)
-

(94,201,467)
-

94,201,642

84,401,890
84,401,890
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24. ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
24.1 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุ นชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ จากจานวน
709,571,779 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นจานวนเงิน 709,571,779 บาท เป็ นจานวน 709,573,306 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท เป็ นจานวนเงิน 709,573,306 บาท ตามการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (SPORT-W7)
24.2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ จากจานวน
709,571,468 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นจานวนเงิน 709,571,468 บาท เป็ นจานวน 709,571,779 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท เป็ นจานวนเงิน 709,571,779 บาท ตามการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (SPORT-W5)
24.3 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ จากจานวน
456,365,787 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นจานวนเงิน 456,365,787 บาท เป็ นจานวน 709,571,468 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1 บาท เป็ นจานวนเงิน 709,571,468 บาท ตามการใช้สิทธิการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ซึ่ งเสนอขายใน
อัตราหุน้ ละ 0.20 บาท มีผลทาให้มีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญเป็ นจานวน 202,564,545 บาท
24.4 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติดงั นี้
24.4.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจานวน 937,477,860 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท จานวนเงิน 937,477,860
บาท เป็ นจานวน 550,567,429 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นจานวนเงิ น 550,567,429 บาท เพื่อยกเลิ กหุ ้น
สามัญที่คงเหลือจากการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ (SPORT-W5 และ SPORT-W6) และอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อ
บริ คณฑ์สนธิของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียน
ลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
24.4.2 การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั (SPORT-W7) ในจานวนไม่เกิ น 456,365,787
หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ในราคา 0.20 บาทต่อ
หน่วย ในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
24.4.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจานวน 550,567,429 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท จานวนเงิน 550,567,429
บาท เป็ นจานวน 2,562,173,022 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นจานวนเงิน 2,562,173,022 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมเป็ นจานวน 1,369,097,361 หุ ้น ในอัตรา 1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ ้นสามัญใหม่ ในราคา
เสนอขายหุ ้นละ 0.20 บาท และจานวน 456,365,787 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใน
การซื้ อหุ ้นสามัญ (SPORT-W7) และจานวน 186,142,445 หุ ้น เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ (SPORT-W5) และอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ บริ คณฑ์สนธิ ของบริ ษทั
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
24.5 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ จากจานวน
456,365,660 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นจานวนเงิน 456,365,660 บาท เป็ นจานวน 456,365,787 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1
บาท เป็ นจานวนเงิน 456,365,787 บาท ตามการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (SPORT-W6)
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25. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นเงินทุนสารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
26. รายได้ อนื่
รายได้อื่นที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการขายนิตยสารเก่า
รายได้ค่ารับส่งหนังสือ
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 12)
กลับรายการจากการด้อยค่าที่ดิน
กาไรจากการตีราคาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อื่นๆ
รวม

2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

28,929,812

44,909,229
29,145,259

29,432,383

44,909,229
29,145,259

17,324,091
19,934,284
66,188,187

136,156
14,644,514
6,918,000
14,101,812
109,854,970

17,316,630
14,415,762
61,164,775

136,156
14,644,514
6,918,000
16,107,727
111,860,885

27. เงินปันผลและค่ าตอบแทนกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 ได้มีมติงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี
2561 และได้อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3.00 ล้านบาทต่อปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ได้มีมติงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานประจาปี
2560 และได้อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3.00 ล้านบาทต่อปี
28. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
สาหรับปี ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

62,347
5,108,144
5,170,491

8,893,610
8,893,610

(6,522,279)
(6,522,279)

4,964,276
4,964,276
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่

(2,065,146)
-

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

-

(2,404,716)

(6,901,452)

-

-

(6,901,452)

688

800

688

800

(2,064,458)

(6,900,652)

(2,404,028)

(6,900,652)

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดง
ได้ดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20

อัตราภาษี
หน่วย: บาท
(262,346,825)
(52,469,365)

(ร้อยละ)
20

หน่วย: บาท
(163,428,559)
(32,685,712)

รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี

(187,035)

(14,289)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

8,071,534

3,085,914

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปีก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู งไป)

37,305,499

40,386,314

10,215,804

(1,625,182)

ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,234,054
5,170,491

(253,435)
8,893,610

ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์

1.97

5.44
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หน่วย: บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20

รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี

อัตราภาษี
หน่วย: บาท
(224,304,156)
(44,860,831)

(ร้อยละ)

หน่วย: บาท
(141,268,759)

20

(28,253,752)

(65,231)

(9,775)

5,335,031

695,746

33,068,752

34,154,599

(6,522,279)

(1,622,542)
4,964,276

ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปีก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สูงไป)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2.91

3.51

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีผลขาดทุนสะสมยกมา ซึ่งฝ่ ายบริ หารเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษี จึง
พิจารณาไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
ปี สิ้ นสุ ดประโยชน์

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

45.24

39.02

2564

170.53

130.35

2565

204.49

184.25

2566

197.08

170.77

2567
รวม

217.25
834.59

189.31
713.70
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29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
หน่วย: บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทาลดลง

4,807,434

3,744,103

5,033,746

13,958,431

211,692,957

298,445,870

92,009,945

146,173,058

ต้นทุนเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดงาน
ค่าเช่าในการใช้สนามกีฬา

132,435,263
113,293,077
6,547,035

216,520,497
140,065,639
6,547,035

98,293,995
43,447,586
-

173,658,743
29,984,896
-

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

324,682,689

355,692,011

201,205,573

218,187,333

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

76,348,319

85,731,448

35,335,835

39,976,369

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ

28,136,786

5,767,698

18,542,845

2,603,653

ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย

23,215,748

37,859,920

36,957,736

50,831,551

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ต้นทุนเกี่ยวกับการจัดทาสื่ อและสิ่ งพิมพ์

30. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานตามส่วนงาน และสิ นทรัพย์ตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน หรื อที่สามารถปั น
ส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สิ นทรัพย์ รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร และต้นทุนทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาไรหรื อขาดทุนตามส่ วนงานที่รายงานของกลุ่มบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้

77

49,763,346

-

-

-

954,378

(8,884,968)

9,839,346

59,895,070

126,514,926

(873,332,856)

999,847,782

118,637,606

881,210,176

การตัดบัญชี

-

(12,357,212)

33,099,918

(45,457,130)

(18,033,090)

(27,424,040)

รายการระหว่างกัน

66,188,187

114,157,714

(840,232,938)

954,390,652

100,604,516

853,786,136

รวม

(5,809,051)
(28,136,786)
(24,700,496)
(58,200,088)

ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิ ยม

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ต้นทุนทางการเงิน

59,895,070
476,194,739
882,008,658
1,418,098,467

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ

สิ นทรัพย์อื่น

รวมสิ นทรัพย์

4,494,932

4,494,932

-

85,450,765

78,476,929

6,973,836

192,847,911

158,551,249

34,296,662

38,051,468

37,524,868

526,600

1,738,943,543

1,161,056,636

517,991,837

(428,136,900)

(428,136,900)

-

1,467,711

78

1,310,806,643

732,919,736

517,991,837

59,895,070

(266,049,605)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ขาดทุนสาหรับปี

(267,517,316)

(5,170,491)

(262,346,825)

ขาดทุนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,412,502

(4,250,130)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(5,808,472)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ถาวร

(149,467,045)

-

18,198,103

(66,726,648)

84,924,751

9,839,346

รวม

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

41,186,803

(42,913,318)

84,100,121

41,632,578

84,924,751

บริ การระบบ
จาหน่ายบัตร

(169,733,160)

-

31,699,802

(168,646,818)

200,346,620

42,467,543

และอาคาร

150,583,274

ให้เช่าสนาม
ธุรกิจดิจิตอลมีเดีย

จัดกิจกรรม
ด้านกีฬาและบันเทิง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่าย

รายได้อื่น

34,475,841

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

รวมรายได้
(586,161,103)

27,241,682
620,636,944

รายได้ค่าโฆษณา

ต้นทุนขายและบริ การ

593,395,262

รายได้จากการขายและบริ การ

ผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์
ด้านกีฬา บันเทิงและอื่นๆ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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94,090,928

กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

-

(93,611)

(6,439,059)

6,345,448

-

รวม

59,895,070

159,896,076

(1,074,868,194)

1,234,764,270

222,470,419

1,012,293,851

-

(6,524,378)

49,834,223

(56,358,601)

(16,191,980)

(40,166,621)

รายการระหว่างกัน

รวม

109,854,970

153,371,698

(1,025,033,971)

1,178,405,669

206,278,439

972,127,230

(57,349,703)

ต้นทุนทางการเงิน

59,895,070
522,565,243
1,145,713,440
1,728,173,753

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุ ทธิ

สิ นทรัพย์อื่น

รวมสิ นทรัพย์

4,456,458

4,400,652

55,806

74,670,175

65,460,934

9,209,241

162,632,668

121,656,253

40,976,415

38,167,323

37,438,408

728,915

2,008,100,377

1,374,669,687

573,535,620

(397,939,401)

(397,939,401)

-

79

1,610,160,976

976,730,286

573,535,620

59,895,070

(169,278,411)

3,043,758

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ขาดทุนสาหรับปี

(172,322,169)

(8,893,610)

(163,428,559)

ขาดทุนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

3,044,487

(21,721,871)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(5,767,698)

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ

(139,515,814)

-

18,177,469

(52,909,544)

71,087,013

-

6,345,448

การตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

42,638,047

(51,721,847)

94,359,894

69,334,897

71,087,013

และอาคาร

บริ การระบบ
จาหน่ายบัตร

(205,344,628)

-

5,083,242

(225,810,864)

230,894,106

54,079,560

25,024,997

ธุรกิจดิจิตอลมีเดีย

ให้เช่าสนาม

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่าย

รายได้อื่น

(737,986,881)

832,077,809

รวมรายได้

ต้นทุนขายและบริ การ

99,055,962

รายได้ค่าโฆษณา

176,814,546

ด้านกีฬาและบันเทิง

733,021,847

ด้านกีฬา บันเทิงและอื่นๆ

รายได้จากการขายและบริ การ

จัดกิจกรรม

ผลิตและจาหน่ายสิ่ งพิมพ์

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หน่วย: บาท
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31. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
31.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
หนังสื อค้ าประกันของธนาคาร
26.16
12.83
1.70
2.70
เลตเตอร์ ออฟเครดิต

1.36

1.96

-

-

หนังสื อค้ าประกันของธนาคารของบริ ษทั ค้ าประกันโดยเงินฝากประจา ที่ดินและอาคารบางส่ วน กรรมการบริ ษทั
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ค้ าประกันเป็ นการส่วนตัว
หนังสื อค้ าประกันของธนาคารของบริ ษทั ย่อย ค้ าประกันโดยบริ ษทั ใหญ่ เงินฝากประจา บริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด
เครื่ องจักรบางส่วนของบริ ษทั ย่อย กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ค้ าประกันเป็ นการ
ส่วนตัว
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ของบริ ษทั ร่ วม ค้ าประกันโดยบริ ษทั
บริ ษทั ร่ วม และกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมค้ าประกันเป็ นการส่วนตัว
วงเงินสิ นเชื่อจานวน 408 ล้านบาทกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งของบริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด ค้ าประกันโดยบริ ษทั
สยามพริ้ นท์ จากัด (บริ ษทั ย่อย) โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้ าประกันวงเงินระหว่างกัน
31.2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงาน (อาคาร 5 และอาคาร 6) เพิ่มเติมกับบริ ษทั กิเลน
การพิมพ์ จากัด มี ระยะเวลา 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าของทุกสัญญารวมเป็ นจานวนเงิน 55.69 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 บริ ษทั สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงาน
(อาคาร 1 และอาคาร 2) กับบริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด มีระยะเวลา 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2569 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าของทุกสัญญารวมเป็ นจานวนเงิน 18.77
ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 บริ ษทั คอร์โน แอนด์ แนช จากัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงาน (อาคาร 1
และอาคาร 2) กับบริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด มีระยะเวลา 10 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2569 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าของทุกสัญญารวมเป็ นจานวนเงิน 21.63 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 บริ ษทั คอร์โน แอนด์ แนช จากัด (บริ ษทั ย่อย)ได้ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงาน (อาคาร 7) กับ
บริ ษทั กิเลนการพิมพ์ จากัด มีระยะเวลา 12 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2572 ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าของทุกสัญญารวมเป็ นจานวนเงิน 5.95 ล้านบาท
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สญ
ั ญาเช่าระยะยาว ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี

1.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ
0.97

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

5.35

5.35

มากกว่า 5 ปี

1.20

1.20

รวม

8.17

7.52

31.3 บริ ษทั คอร์โน แอนด์ แนช จากัด (บริ ษทั ย่อย)
1) บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สนามกีฬาเมืองทองธานี (Complex) กับการกีฬาแห่ งประเทศ
ไทยเป็ นระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 โดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าตอบแทนการอนุญาตเป็ น
จานวนเงินดังต่อไปนี้
- ปี ที่ 1 – 5 จานวน 5.87 ล้านบาทต่อปี
- ปี ที่ 6 – 10 จานวน 6.74 ล้านบาทต่อปี
- ปี ที่ 11 – 12 จานวน 7.76 ล้านบาทต่อปี
- และจ่ายค่าสิ ทธิประโยชน์ในการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็ นเงิน 13.20 ล้านบาทต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การกีฬาแห่ งประเทศไทยได้มาใช้ค่าสิ ทธิ ประโยชน์ในการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
159.60
ค่าสิ ทธิ ประโยชน์ในการใช้สื่อโฆษณา
หัก สิ ทธิ ประโยชน์ที่ใช้ไป
(42.23)
คงเหลือสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้ใช้

117.37

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว
ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ปี

5.87

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

26.10

มากกว่า 5 ปี
รวม

29.00
60.97

2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าที่ปรึ กษาในการพัฒนาธุรกิจในด้านกิจการธัน
เดอร์ โดมให้กบั บริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิชนั่ แมเนจเม้นท์ จากัด ขั้นต่ าเดื อนละ 850,000 บาท และมีค่าที่ ปรึ กษา
เพิ่มเติมในแต่ละเดือนขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการเข้าใช้บริ การของลูกค้า
81
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31.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเช็คยืมรับล่วงหน้าจากหลายบริ ษทั เพื่อ
นาไปขายลดกับสถาบันการเงินเป็ นจานวนเงิน 156.79 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 130.44 ล้านบาท) และ 143.20 ล้าน
บาท (เฉพาะกิจการ 141.00 ล้านบาท) ตามลาดับ
32. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็ น
สวัสดิ การตลอดจนหลักประกันแก่ พนักงานเมื่อลาออกจากงานหรื อครบอายุการทางานตามระเบี ยบของบริ ษทั โดย
พนักงานจ่ายสะสมส่ วนหนึ่ ง และบริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึ่ งในอัตราร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่จ่ายสาหรับพนักงาน และได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายใน
กาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจานวนดังนี้
หน่วย: บาท
2562
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จากัด (มหาชน)

2561

1,638,308

2,724,667

บริ ษทั สยามสปอร์ ต ดิจิตอล มีเดีย จากัด

599,654

786,926

บริ ษทั คอร์ โน แอนด์ แนช จากัด

245,113

371,737

550,444
3,033,519

806,114
4,689,444

บริ ษทั สยามพริ้ นท์ จากัด
รวม

33. ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานและขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด
สาหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสถานะใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เนื่องจากราคาตามสิ ทธิสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญ ซึ่งไม่มีผลให้ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง
34. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญา เกิ ดจากกรณี ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญาซึ่ งจะก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ ซึ่ งเกิดขึ้นจากลูกหนี้ การค้าประเภทหนังสื อพิมพ์มีไม่มาก เนื่ องจากบริ ษทั มี
ลูกหนี้การค้ากิจการขนาดเล็กจานวนมากและกระจายอยูใ่ นภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย แต่ลูกหนี้การค้าประเภทนิตยสาร
และโฆษณา บริ ษทั อาจจะได้รับความเสี่ ยง เนื่องจากมีลูกหนี้รายใหญ่จานวนน้อยรายซึ่งมีสดั ส่วนที่สูง
บริ ษทั มีนโยบายเกี่ ยวกับการรับคืนสิ นค้าที่ ขายไม่หมดทั้งจานวนจากลูกหนี้ การค้า ซึ่ งถือเป็ นความเสี่ ยงที่ อาจก่อให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั ได้
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สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้หกั สารองต่างๆ แล้ว
เพื่อให้เป็ นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสารองดังกล่าวถือเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญา
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสิ นทรัพย์ และหนี้สินทางการเงิน
ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวด
ปั จจุบนั และงวดต่อไป บริ ษทั คาดว่าจะสามารถบริ หารความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นได้ เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการวางแผนและ
ติดตามสถานการณ์อยูต่ ลอดเวลา สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญ สามารถจัดประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7.24

-

19.14

26.36

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุ ทธิ

-

-

337.00

337.00

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

22.36

-

22.36

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน

-

3.12

-

3.12

594.56

4.00

-

598.56

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

-

-

308.87

308.87

เจ้าหนี้ ทรัพย์สิน

-

-

10.57

10.57

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

1.52

-

1.52

62.09

-

-

62.09

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

173.43

4.15

177.57

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

8.05

8.05

เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

-

21.30

-

21.30

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
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หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5.09

-

8.50

13.59

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

-

-

136.73

136.73

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

-

23.37

-

23.37

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

22.14

-

22.14

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน

-

3.12

-

3.12

452.12

-

-

452.12

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

-

-

117.79

117.79

เจ้าหนี้ ทรัพย์สิน

-

-

0.32

0.32

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

0.74

-

0.74

-

172.75

-

172.75

เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

-

21.30

-

21.30

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.04

-

24.67

27.71

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

-

-

360.95

360.95

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

22.14

-

22.14

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน

3.08

28.00

-

31.08

633.21

119.94

-

753.15

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

-

-

339.83

339.83

เจ้าหนี้ ทรัพย์สิน

-

-

15.28

15.28

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

4.94

-

4.94

62.09

-

-

62.09

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

9.50

3.05

12.55

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

0.50

0.08

0.58

เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น

-

1.70

-

1.70

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
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หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว

มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.25

-

16.08

16.33

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

-

-

157.60

157.60

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

-

19.45

-

19.45

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

22.14

-

22.14

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน

3.08

28.00

-

31.08

496.57

102.36

-

598.93

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

-

-

117.97

117.97

เจ้าหนี้ ทรัพย์สิน

-

-

0.27

0.27

หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

-

1.21

-

1.21

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

2.30

2.10

4.40

-

1.50

-

1.50

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากมีเจ้าหนี้
ในสกุลเงิ นต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั จะพิจารณาจัดทาสัญญาประกันความเสี่ ยงเป็ นการล่วงหน้าในกรณี ที่ภาวะเงิ นบาทมี
ความผันผวนและบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
หน่วย: เทียบเท่าล้านบาท
สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ

งบการเงินรวม
2562
2561
3.39
2.65

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา

1.19

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

-

0.42

-

-

9.64

-

0.48
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ย ใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารทางการเงิน คือ การดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่อง การดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ให้เกินข้อกาหนด
ของสัญญาเงินกูย้ มื
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

(6.53): 1

101.12: 1

(17.10): 1

7.65: 1

36. เหตุการณ์ ภายหลังวันสิ้นงวด
ตามที่บริ ษทั ได้ขอเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจึงสั่งเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากการ
เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป โดยหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นวันสุดท้ายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
37. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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