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สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 333 อำคำรเล้ำเป้ งง้วน 1 ชัน้ 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-2738351-8
http://www.newsnetwork.co.th
CEO:
คุณอำรักษ์ รำษฎร์บริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
arak@newsnetwork.co.th

CFO :
คุณประณต โกษำคำร
รองกรรมกำรอำนวยกำรสำยบัญชี
และกำรเงิน
pranot@newsnetwork.co.th

IRO :
คุณชนชนก โสภณศิริ
เจ้ำหน้ำทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์อำวุโส
โทร. :(+66) 2273-8351-8 ต่อ 352
chonchanok@newsnetwork.co.th

YTD
2015
2014
31,460.11 31,460.11 30,460.11
6,292.02 6,292.02 30,460.11
5.00
5.00
1.00
1,006.72 1,195.48 2,436.81
0.16
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0.40
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Statistics (28/06/2016)

P/E
N/A
N/A
15.22
61.77
21.84

NEWS (x)
TECH – mai (x)
TECH – SET (x)
mai (x)
SET (x)

P/BV Div.Yield
0.45
N/A
1.78
0.70
3.04
6.55
3.17
1.61
1.85
3.31

Recent Research

-

Company Background

บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักในด้ำนเป็ นผูใ้ ห้บริกำรด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีโครงสร้ำงธุรกิจ แบ่งได้ดงั นี้
 กลุ่มโซลูชนนวั
ั ่ ตกรรมทำงด้ำนเทคโนโลยี (Innovation Technology Solution) และ สื่อประชำสัมพันธ์ดจิ ติ อล
(Digital Signage Solution), ผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ รวมทัง้ งำน พัฒนำและวำงระบบ
 บริษทั เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชนั ่ อินทิเกรเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจ นำเข้ำและจำหน่ำยเครื่องมือวิเครำะห์
และอุปกรณ์ตรวจวัดด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยในโรงงำนอุตสำหกรรม และสิง่ แวดล้อม
 บริษทั ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับ ด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
 บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกีย่ วกับจัดหำ และผลิตรำยกำรโทรทัศน์ประเภทข่ำวสำรและสำระ
 บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จำกัด ได้รบั ใบอนุญำตจำกสำนักงำน กสทช.ใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์
ภำคพืน้ ดินในระบบดิจติ อล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ หมวดหมู่ชอ่ งรำยกำรข่ำวสำรและสำระ
 บริษทั ร่วมมือร่วมใจ จำกัด ดำเนินงำนด้ำนผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และบริหำรสื่อโฆษณำ โดยแพร่ภำพใน
สถำนีโทรทัศน์ฟรีทวี ี และสถำนีโทรทัศน์สปริงนิวส์
 บริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ มัลติมเี ดีย จำกัด ดำเนินงำน สถำนีวทิ ยุกระจำยเสียง FM 98.5 MHz
 บริษทั กรีนเน็ต 1282 จำกัด ดำเนินงำน SMS ข่ำวสำร และข้อมูลต่ำง ๆ ทำงโทรศัพท์มอื ถือ

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2558

บริษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์mai
บริษทั ฯ ขยำยธุรกิจและเปิ ดบริษทั ในเครือเพิม่ ขึน้ ได้แก่ บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชันจ
่ ำกัด และ
บริษทั โซลูชนั ่ คอนเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด
บริษทั สปริง คอร์ปอเรชัน่ จำกัด ซือ้ หุน้ สำมัญใน บริษทั ร่วมมือร่วมใจ จำกัด (บริษทั ย่อย)
- บริษทั โซลูชนั ่ คอนเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด เปลีย่ นชือ่ เป็ น (บริษทั ย่อย) บริษทั ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (บริษทั ย่อย)ลงทุนในบริษทั ใหม่ชอ่ื บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จำกัด
- บริษทั ฯ เข้ำลงทุนในบริษทั เอ็นไวรอนโซลูชนั ่ อินทิเกรเตอร์ จำกัด
- บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชนั ่ จำกัด (บริษทั ย่อย)ได้เข้ำร่วมประมูลขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถีเ่ พื่อให้
บริกำรโทรทัศน์ทำงธุรกิจระดับชำติ หมวดหมู่ชอ่ งรำยกำรข่ำวสำรและสำระ โดย สำนักงำน กสทช.
เปลีย่ นชือ่ จำก บริษทั โซลูชนั ่ คอนเนอร์ เป็ น บริษทั นิวส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) จำกัด (1998)
และเปลีย่ นชือ่ ย่อหลักทรัพย์ จำก (มหำชน)“SLC” เป็ น “NEWS” ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้มที ุนจดทะเบียน
43,684,661,31 บำท ทุนชำระแล้วเป็ น 600,460,105,400 บำท

Revenue Breakdown
โครงสร้ างรายได้
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
- ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
- ผลิตภัณฑ์ดำ้ นชีวอนำมัย
และสิง่ แวดล้อม

(หน่ วย: ล้ำนบำท)

Q1/2016
51.52
6.36

%
86.17
12.34

Q1/2015
46.13
11.24

%
77.05
24.37

2015
212.77
27.66

%
79.20
13.00

2014
224.10
35.47

%
83.83
15.83

11.00

21.35

11.12

24.11

45.47

21.37

84.50

37.71

- ผลิตภัณฑ์ดำ้ นสือ่ ดิจติ อลทีว ี วิทยุ

34.16

66.30

23.77

51.53

139.64

65.63

104.13

46.47

รำยได้อื่น

8.27
59.79

13.83
100.00

13.74
59.87

22.95
100.00

55.87
268.64

20.80
100.00

43.23
267.33

16.17
100.00

รำยได้รวม

THSI List

-

-

Shareholder Structure (27/05/2016)

Shareholder
นำยสุวทิ ย์ พิพฒ
ั น์วไิ ลกุล
นำงสำววทันยำ วงษ์โอภำสี
นำย ติ พำนิชชีวะ
นำยสมบั
รำยย่อย

จำนวนหุ้น (M.)
143.977
139.667
134.136
1,679.360

%
6.87
6.66
6.40
80.07

Financial Ratios

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)
Capital Structure

Key Development of Company

ปี 2547
ปี 2553

CG Report Score

3M/2016
-6.47
-4.12
0.57
-156.00
-254.60
-278.94

3M/2015
2015 2014
-7.89 -26.09 -18.82
-5.46 -18.06 -13.87
0.44
0.44 0.36
-150.79 -141.14 -71.22
-371.10 -262.89 -248.92
-397.89 -282.36 -262.71

(MB)
3M/2016 3M/2015
2015 2014
Current Liabilities
610.42 391.78 348.99 211.70
Non-Current Liabilities
653.78 643.81 686.60 902.91
Shareholders’ Equity 2,220.54 2,327.39 2,327.39 3,128.9
4
Operating Revenue
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Business Plan

บริษทั ฯ มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยทีจ่ ะขยำยกำรดำเนินธุรกิจเพื่อควำมต่อเนื่องในธุรกิจทัง้ ทำงด้ำนสื่อ,ด้ำน
สิง่ แวดล้อมและชีวอนำมัยและธุรกิจทำงด้ำนไอที ให้ครอบคลุมตำมนโยบำยของบริษทั ได้มำกขึน้ ซึง่ จะ
เป็ นกำรลงทุนทีส่ ำมำรถสร้ำงผลกำไรจำกกำรดำเนินกำรให้กบั บริษทั ได้มำกขึน้

Company
Snapshot
Company Snapshot

Investment Highlight

ประเด็นทีน่ ่ำสนใจของบริษทั ดังนี้
1. โครงสร้ำงธุรกิจของบริษทั มีควำมหลำกหลำยครอบคลุมในธุรกิจทีเ่ ป็ นแนวโน้ม (TREND) ของ
ธุรกิจทัวโลกในปั
่
จจุบนั ทัง้ ธุรกิจสื่อ,ธุรกิจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและชีวอนำมัย รวมทัง้ ธุรกิจด้ำนไอที
2. กลุ่มธุรกิจสื่อของบริษทั มีควำมหลำกหลำยและครอบคุลมโดยลำดับได้ดงั นี้
- ธุรกิจ TV DIGITAL และธุรกิจวิทยุ (ON AIR)
- ธุรกิจบริกำร SMS กำรโฆษณำทำงเว็บไซต์, กำรจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนระบบ Call Center
และโทรศัพท์มอื ถือ (ONLINE)
- ธุรกิจจำหน่ำยหนังสือและนิตยสำร (ON GROUND)
3. สถำนีโทรทัศน์สปริงนิวส์ (ในหมวดช่องข่ำว) ได้รบั กำรจัดอันดับโดย THE NIELSEN COMPANY
ทีด่ ขี น้ึ ตลอดมำ ปั จจุบนั ช่องสปริงนิวส์อยูใ่ นอันดับที่ 2 ในหมวดช่องข่ำว ซึง่ จะเป็ นกำรเพิม่ โอกำส
ในกำรเพิม่ รำยได้ในรูปค่ำโฆษณำให้กบั บริษทั มำกขึน้ ในอนำคต
4. ปั จจุบนั กลุ่มธุรกิจเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและชีวอนำมัยของบริษทั ( บริษทั เอ็นไวรอนเมนทอล
โซลูชนั ่ อินทิเกรเตอร์ จำกัด ESI ) เป็ นผูใ้ ห้บริกำรหลักในนิคมอุตสำหกรรม มำบตำพุด เกีย่ วกับ
กำรตรวจวัดประเมินผลและควบคุมเกีย่ วกับภำวะมลพิษต่ำง ๆ และกำลังขยำยงำนไปยังนิคม
อุตสำหกรรมอื่นๆ
Risk Factors

ปั จจัยเสีย่ งของธุรกิจและกำรป้ องกันควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญดังนี้
1. ธุรกิจด้ำนสื่อ
1.1. ปั ญหำควำมล่ำช้ำของสำนักงำน กสทช. ในเรื่องกำรแจกคูปองเพื่อแลกซือ้ กล่องรับสัญญำณ
ดิจติ อล,กำรจัดทำ RATING ของช่อง DIGITAL TV และช่อง TV สัญญำณ ANALOG ยัง
ออกอำกำศได้ตำมปกติในปั จจุบนั เป็ นต้น ยังเป็ นประเด็นสำคัญทีม่ ผี ลต่อยอดรำยได้จำกค่ำ
โฆษณำของกลุ่ม DIGITAL TV ทัง้ หมดทีไ่ ม่เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย
1.2. จำนวนช่อง TV DIGITAL ทีม่ มี ำก ทำให้กำรแข่งขันในกำรแย่งรำยได้จำกกำรโฆษณำสูงขึน้
2. ธุรกิจด้ำนสิง่ แวดล้อมและชีวอนำมัย
2.1 สัญญำกำรให้บริกำรยังคงเป็ นระยะสัน้ ถึงปำนกลำง (1-3 ปี ) อำจมีผลต่อรำยได้ในอนำคต
หำกไม่ได้รบั กำรต่อสัญญำบริกำร
2.2 กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยยังคงเป็ นภำครัฐเป็ นส่วนใหญ่ ทำให้เกิดกำรกระจุกตัวของโครงสร้ำง
รำยได้ทม่ี คี วำมหลำกหลำยจำกฐำนลูกค้ำน้อย
2.3 เป็ นธุรกิจทีต่ อ้ งอำศัยควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในงำนทีท่ ำสูง อำจเกิดปั ญหำกำรแย่ง
ตัวบุคลำกรได้
3. ธุรกิจด้ำนไอที
3.1 มีควำมเปลีย่ นแปลงในเทคโนโลยีได้รวดเร็ว จึงต้องกำรควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำนและ
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทนั กับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นไปค่อนข้ำงสูง
3.2 ต้องอำศัยควำมเชีย่ วชำญและประสบกำรณ์ในกำรทำงำนจำกพนักงำนด้ำนไอทีสูงมำกอำจ
เกิดปั ญหำกำรแย่งตัวบุคลำกรได้

Company Structure

บริ ษทั ซิ งค์ เทคโนโลยี จำกัด
ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บำท
บริษทั ถือหุน้ 99.99%
ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ด้ ำ นระบบสำรสนเทศเพื่ อ
กำรศึกษำ ให้บริกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ อย่ำง
ครบวงจร
บริ ษทั สปริ งนิ วส์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บำท
บริษทั ถือหุน้ 99.99%
ดำเนิ น ธุร กิจ เกี่ย วกับ จัด หำ และผลิต รำยกำรโทรทัศ น์
ประเภทข่ ำ วสำรและสำระด ำเนิ น ธุ ร กิจ จัด หำ และผลิ ต
รำยกำรโทรทัศน์ แพร่ภำพผ่ำนทำงสถำนีโทรทัศน์สปริงนิวส์
บริ ษทั เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชนอิ
ั ่ นทิ เกรเตอร์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บำท
บริษทั ถือหุน้ 90.00%
ประกอบธุรกิจ นำเข้ำและจำหน่ำยเครื่องมือวิเครำะห์และ
อุปกรณ์ตรวจวัดด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยในโรงงำน
อุตสำหกรรม และสิง่ แวดล้อม
บริ ษทั นิ วส์ เน็ตเวิ รค์ มัลติ มีเดีย จำกัด
ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บำท
บริษทั ถือหุน้ 99.99%
ดำเนินงำน สถำนนีวทิ ยุกระจำยเสียง 98.8 FM รูปแบบ
นำเสนอ “ข่ำวสำรเพื่อกำรตัดสินใจ” และ “ข้อมูลเพื่อกำรใช้
ชีว ิต ” เสนอข่ำ วจริง “ฉั บ ไว ชัด เจน” และ “เป็ น กลำง
สร้ำ งสรรค์ ” ครอบคลุ มทุก กระแสหลัก ทัง้ ด้ำ นเศรษฐกิจ ,
กำรเมือง และสังคมตลอด 24 ชัวโมง
่
บริ ษทั ร่วมมือร่วมใจ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บำท
บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (บริษทั ย่อย)
ถือหุน้ 99.99%
ดำเนินงำนด้ำนผลิตรำยกำรโทรทัศน์ และบริหำรสื่อโฆษณำ
บริ ษทั สปริ งนิ วส์ เทเลวิ ชนั ่ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000.00 บำท
บริษทั สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (บริษทั ย่อย)
ถือหุน้ 99.99%
ได้รบั ใบอนุญำต กำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดิน
ในระบบดิ จิ ต อล ประเภทบริ ก ำรทำงธุ ร กิ จ ระดั บ ชำติ
หมวดหมู่ ช่ อ งรำยกำรข่ ำ วสำรและสำระ จำก ส ำนั ก งำน
(กสทช.)
บริ ษทั กรีนเน็ต 1282 จำกัด
ทุนจดทะเบียน 19,000,000.00 บำท
บริษทั ถือหุน้ 99.99%
ดำเนินงำนSMS ข่ำวสำร และข้อมูลต่ำง ๆ ทำงโทรศัพท์มอื ถือ

