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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

สารสนเทศการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 ของ 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ตามท่ี บริษัท สปริง 26 จํากัด (เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่จํานวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9333 และหุ้น
ที่บริษัทย่อย (ท่ีบริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.99) คือ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด ถือหุ้นอยู่จํานวน 99,997 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.0666 ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“สปริง 26 ”) และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึง
วันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) ได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 
พฤษภาคม 2562 (“รายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 ”) และกสทช. ได้มีหนังสือเร่ืองแจ้งผลการพิจารณาการ
ขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยกําหนดวันยุติการออกอากาศ
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทั้ง กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบกําหนดมาตรการเยียวยา 
โดยให้สปริง 26 ประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่สปริง 26 เสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน
ก่อนยุติการออกอากาศ นอกจากน้ี กสทช. ได้กําหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริง  26 เป็นจํานวน 
890.83 ล้านบาท ทั้งน้ี ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (“ประกาศ กสทช. เรื่อง
การคืนใบอนุญาตฯ”) ประกอบกับคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
การประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 (รวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาต”) 

การเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศได้มาหรือ
จ าหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคํานวณ
ที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้น
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ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริง  26 แจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีจํานวน 3 รายการ กล่าวคือ 

(1) รายการจําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน
ระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ 

(2) รายการจําหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0 .37 
ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

(3) รายการจําหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ รวมจํานวน 2 
แปลง และที่ดินแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10 .13 ตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ 

ดังน้ัน การเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง26 เม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริง 26 แจ้ง
ความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะมีขนาดรายการรวม
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 1 ของประกาศได้มาหรือ
จําหน่ายไปฯ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 100 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้า
ทํารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กําหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล ลิ๊งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ
จัดทําความเห็นเก่ียวกับการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทํารายการดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 
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1 สารสนเทศตามบัญชี 1 

(1) วัน เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

สปริง 26 ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตฯ ต่อ กสทช. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ การยกเลิก
ใบอนุญาตฯ การกําหนดวันยุติการออกอากาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และกําหนด
มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ นอกจากน้ี กสทช. ได้กําหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริง26 เป็น
จํานวน 890.83 ล้านบาท โดยสปริง 26 จะได้รับค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันยุติการ
ออกอากาศ 

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ : กสทช. 

ผู้คืนใบอนุญาตฯ : สปริง 26 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ไม่มี 

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย ์

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ (3.1)

ตามที่ กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่  4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ การยกเลิก
ใบอนุญาตฯ การกําหนดวันยุติการออกอากาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และกําหนด
มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการของแก่สปริง 26  ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 น้ัน 

สปริง 26 ยังคงมีหน้าที่ให้บริการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต โดยออกอากาศช่อง
รายการ SPRING 26 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. ซึ่งเป็นวันยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลตามใบอนุญาตฯ อีกทั้ง ต้องปฏิบัติเ ง่ือนไขการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่เสนอ ด้วยวิธีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งกําหนดวันยุติการออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้รับชม และ
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ประชาชนท่ัวไปรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องรายการ SPRING 26  และส่ือต่าง ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 
วันก่อนวันยุติการออกอากาศ 

ในการน้ี สปริง 26 จะได้รับค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตฯ เป็นจํานวน 
890.83 ล้านบาท ภายใน 60 วัน นับแต่วันยุติการออกอากาศ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสปริง26 ยัง มิได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 (“ประกาศ กสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่”) 
จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จนครบถ้วน ดังน้ัน ค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตฯ 
ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และคงเหลือค่าชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯ เท่ากับ  675.76 ล้านบาท 

การค านวณขนาดรายการ (3.2)

เม่ือคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงิน
รวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว โดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคํานวณดังน้ี 

ลําดับ หลักเกณฑ์ สูตรการคํานวณ ขนาดรายการ 

1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NAT) ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากทรัพย์สินที่
จําหน่ายไปไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ 

N/A 

2 เกณฑ์กําไรสุทธิ ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากทรัพย์สินที่
จําหน่ายไปไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ 

N/A 

3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน x 100/มูลค่า
สิ น ท รั พ ย์ ร ว ม ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ 
(890x100/3,271.13) 

ร้อยละ 27.23 

4 เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่ N/A 

จากการคํานวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน และเม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อน
วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในหลักการให้สปริง 26 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอ
คืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในครั้งน้ี จํานวน 3 รายการ คือ  

(1) รายการจําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับ
สอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ 
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(2) รายการจําหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาด
รายการสูงสุดร้อยละ 0 .37 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาล
สําหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

(3) รายการจําหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ 
รวมจํานวน 2 แปลง และที่ดินแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 แปลง ซ่ึงมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 
10 .13 ตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ 

ดังน้ัน การเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง26 ในครั้งน้ีเม่ือรวมกับรายการ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ
ในหลักการให้สปริง26 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 
2562  จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51 .72 ตามเกณฑ์มูลค่าส่ิงตอบแทน ซ่ึงเข้าข่ายรายการประเภท 1 
ตามท่ีกําหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ถือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่
ต่ํากว่าร้อยละ 100 

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับรายการคืน
ใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการของบริษัทฯ 
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะ แนน
เสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่
ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กําหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น
ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว 

เหตุผลและที่มาของการเข้าท ารายการ (3.3)

เน่ืองจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ เม่ือปี 2557 ในการให้
สปริง26 เข้าประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนําเสนอรายการสารคดี ซีรีย์ภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการกีฬา และ
รายการประเภทวาไรตี้ ทั้งที่บริษัทฯ ไม่มีความชํานาญในการจัดการด้านเน้ือหาประเภทดังกล่าว โดยสปริง 26 มีผล
ประกอบการขาดทุนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ชนะประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือ
ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 รวมขาดทุนทั้งสิ้นประมาณ 2,488.76 ล้านบาทตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และสปริง26 ยังมีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 
2562 เป็นจํานวนสูงถึง 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ ซึ่ง
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุนมาโดยตลอดจนมีภาระหน้ีสินจํานวนมาก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะ
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จําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในสปริง26 มาตั้งแต่ต้นปี 2561 เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและมีความพร้อมสําหรับการดําเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไป
ในอนาคต 

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายไป 

รายละเอียดของใบอนุญาตฯ มีดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไป (4.1)

ผู้ขอคืนใบอนุญาตฯ สปริง26  

ประเภทการให้บริการ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชัดปกต ิ

ช่องรายการ SPRING 26 

ประเภทรายการ นําเสนอสารคดีระดับโลกมุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจสู่
ความสําเร็จ และรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น 
วัฒนธรรม กีฬา สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และอื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเมือง 

ค่าธรรมเนียมรวม 2,200 ล้านบาทถ้วน 

วันที่ได้รับใบอนุญาตฯ 25 เมษายน 2557 

วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ 24 เมษายน 2572 

หมาย เลขช่ อ งความถี่ ข อ ง
มัลติเพล็กซ์ 

มัลติเพล็กซ์ที่ 5 

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ กองทัพบก 

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ สปริง 26 จะได้รับค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืน
ใบอนุญาต จํานวน 890.83 ล้านบาท โดยจะได้รับค่าชดเชยดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ซึ่ง
เป็นวันยุติการออกอากาศ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสปริง 26 ยังมิได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 2560 และปี 2562 จํานวน 4.16 ล้านบาท จนครบถ้วน ดังน้ัน ค่าชดเชยอันเน่ืองมาจาก
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การคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4  และภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี คงเหลือค่าชดเชย เท่ากับ 671.61 ล้านบาท 

(6) เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

สปริง 26 ได้รับใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 และใบอนุญาตฯ หมดอายุ วันที่ 24 
เมษายน 2572 เป็นระยะเวลาใบอนุญาตฯ ทั้งหมด 15 ปี ด้วยค่าธรรมเนียมรวม 2,200 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมงวด ที่ 
1 ถึง 4 รวม จํานวน 1,472 ล้านบาท งวดที่ 5 และ 6 รวมจํานวน 728 ล้านบาท 

มูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ได้จากวิธีการคํานวณตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ 
และตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ได้ให้ความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ การยกเลิกใบอนุญาตฯ 
การกําหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00 .01 น . เป็นต้นไป และกําหนดมาตรการเยียวยา
ผู้ใช้บริการให้แก่สปริง 26  รวมทั้งการแจ้งค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตฯ เป็นจํานวน 890.83 ล้าน
บาท ดังน้ี  

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ชําระแล้วถึงงวดท่ี 4 จากทั้งหมด 6 
งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งานคํานวณดังน้ี 

= ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ชําระแล้ว x อายุใบอนุญาตในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานคลื่นความถี่ (วัน) 

 อายุใบอนุญาต (วัน) 

= 1,472 ล้านบาท x 3,540 วัน / 5,479 วัน 

  

= 951.06 ล้านบาท 

ทั้งน้ี สปริง 26 ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ต้องชําระงวดท่ี 5 และ 6 

(2) หักผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แก่  

(2.1) เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ี
ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (“MUX”) ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เท่ากับค่า MUX จํานวน 1.75 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นสิทธิ
ประโยชน์รายเดือนที่ได้รับนับตั้งแต่มกราคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 26.25 ล้านบาท 

(2.2) เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็น
การทั่วไปผ่านดาวเทียม (“ค่า Must Carry”) ตามคําสั่งคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการ
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ส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสนับสนุนจนถึงวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
เท่ากับค่า Must Carry จํานวน 33.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนับตั้งแต่ธันวาคม 2559 ถึง สิงหาคม 
2562  

(3) หักผลประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตฯ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาตในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยให้คํานวณเฉพาะ
ผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิ 

 ผลประกอบการที่ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

2557 (118.37) 
2558 (213.78) 
2559 (480.29) 
2560 (1,213.46) 
2561 (178.55) 

1 มกราคม 2562 ถึง 11 เมษายน 2562 (43.65) 

สปริง 26 มีผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ปี 2557 ถึง 11 เมษายน 2562 ดังน้ัน จึงไม่ต้อง
หักผลกําไรจากการประกอบกิจการ 

สรุปรวมค่าชดเชยที่ค านวณเป็นมูลค่าส่ิงตอบแทน ดังน้ี 

รายการ จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ชําระแล้วถึงงวดที่ 
4 จากทั้งหมด 6 งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ถึงงวดที่ 4 จากทั้งหมด 
6 งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ตามข้อ (1) ข้างต้น 

951.06 

หักผลประโยชน์ที่ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แก่เงิน
สนับสนุนค่า Mux  และ Must Carry ตามข้อ (2.1) - (2.2) ข้างต้น 

60.23 

หักผลประโยชน์ที่ได้รับจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ตามข้อ (3) 
ข้างต้น 

ไม่มี 

คงเหลือค่าชดเชยก่อนหักค่างวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระและภาระ
ค่าธรรมเนียมในอนุญาตรายปีของปี 2560 และ ปี 2562 

890.83 
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อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสปริง 26 ยังมิได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯงวดที่ 4 ตามประกาศ 
กสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และภาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 4.16 ล้านบาท จนครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 
2561 ชําระครบถ้วนแล้ว)  ดังน้ัน ค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้าง
ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดท่ี 4 และภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ คงเหลือค่าชดเชย เท่ากับ 671.61 ล้าน
บาท   

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ในการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง26  บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ ดังน้ี 

ค่าชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตฯ ในครั้งน้ีจะช่วยลดภาระหน้ีสินของบริษัทฯ ทําให้(7.1)
บริษัทฯ สามารถชําระคืนหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีได้ และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง  โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มี
หน้ีสินที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณ 918 ล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดย
บริษัทฯ จะนําค่าชดเชยไปชําระเจ้าหน้ีค่าโครงข่ายค้างจ่าย เจ้าหน้ีการค้า หน้ีสินระยะสั้นและหน้ีสินระยะยาวที่มี
หลักประกันกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการต่อไป 

การขอคืนใบอนุญาตฯ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการบริหารโครงสร้างทุน ทําให้มี(7.2)
กระแสเงินสดเข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้อง
แบกรับภาะค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างสูง  

การขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูง เน่ืองจากบริษัทฯ (7.3)
สามารถนําค่าชดเชยไปชําระหน้ีสินได้ 

กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถมุ่งเน้นการดําเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และ(7.4)
ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เ ก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ซึ่งคือ ช่องรายการ Nation TV 22  และการผลิตเน้ือหารายการ (contents) รวมถึงธุรกิจดิจิตอล เพื่อมุ่งเน้นความ
เข้มแข็งของเน้ือหาและแบรนด์ใน 4 ธุรกิจหลัก โดยการเชื่อมโยงและพัฒนารูปแบบ (Platform) จาก Offline-
Online-On ground เพื่อให้เน้ือหา (Contents) สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากและง่ายขึ้น 

การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทําให้บริษัทฯ สามารถเลิกธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุนมา(7.5)
โดยตลอดซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์การทํากําไรได้ และการขอคืนใบอนุญาตฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงมีบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
(“NBC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทําหน้าที่บริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจรทั้งการดําเนินการผลิต 
การจัดหารายการ และการขายเวลาในด้านสายงานข่าวสาร สาระบันเทิง New Media และมีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ 
วิชั่นจํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NBC เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ

หน้า 45



 

 
 

Nation Multimedia Group Public Co., Ltd. 
1858/121-122, 1858/125-128  28th, 30th, 31st Floor, Debaratna Road,  
Bangna-Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260 
Tel: 0-2-338-3333 Call Center: 0-2338-3000 Fax: 0-2338-3334 
www.nationgroup.com 

ดิจิตอล นําเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ที่มีความชํานาญ ภายใต้ชื่อช่องรายการ Nation 
TV (ช่อง 22) 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คาดการณ์ผลกระทบที่ได้รับจากการขอคืนใบอนุญาตฯ  ซึ่งทําให้สปริง
26 ต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการเยียวยาพนักงานดังกล่าว โดยจะจ่ายค่าชดเชย
จากการเลิกจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานทุกประการ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ดําเนินการ
เยียวยาผู้ใช้บริการตามที่เสนอ  ต่อ กสทช. ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์แจ้งกําหนดวันยุติการออกอากาศช่องรายการ 
SPRING 26 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้รับชม และประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องรายการ  
SPRING 26  และสื่อต่าง ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันยุติการออกอากาศ สําหรับการแผนดําเนิน
ธุรกิจของสปริง 26 ภายหลังการคืนใบอนุญาตฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและหาความเป็นไปได้ในการดําเนิน
ธุรกิจใหม่ทดแทน 

(8) แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์   

สปริง 26 จะได้รับเงินชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระ และภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 671.61 ล้านบาท โดยจะมีภาระค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ใน
เดือนสิงหาคม 2562  ดังน้ี  

ลําดับ รายการ 
จํานวน 

(หน่วย :ล้านบาท) 
1 ค่าชดเชยสุทธิ 671.61 
2 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินชดเชย  (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหัก ภาษี

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท) 
8.91 

3 เงินสดค่าชดเชย (1-2) 662.70 
4 ชําระเจ้าหน้ีค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX 70.87 
5 ชําระเจ้าหน้ีค่าผลิตรายการ 41.25 
6 ชําระเจ้าหน้ีอื่นๆ  33.96 
7 ชําระเงินชดเชยการเลิกจ้าง 30.00 
8 เงินสดคงเหลือจ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ (3-4-5-6-7)  486.62 

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 สปริง 26 จะเหลือเงินไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 
ล้านบาท เงินที่บริษัทฯ ได้จากสปริง 26 จะนําไปชําระคืนหน้ีสินของบริษัทฯ โดยเบื้องต้นบริษัทฯ จะนําเงินไป
ชําระหน้ีสถาบันการเงิน จํานวน 250.64 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด และสามารถลด
ภาระดอกเบี้ยที่สูงอันเกิดจากภาระหน้ีสินดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจนําเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัทฯ กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และการผลิตเน้ือหารายการ (Contents) 
ในทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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(9) เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

เน่ืองจากการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง 26 น้ี ถือเป็นการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทย่อยประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

ทั้งน้ี ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 
2562 จะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ เงื่อนไขการอนุมัติ 

พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท 
สปริง  26 จํากัด) คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อช่อง
รายการ SPRING 26 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้เสีย  

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการคืนใบอนุญาตเปิด
ช่องทางให้สปริง26 สามารถคืนใบอนุญาตฯ พร้อมกับได้รับค่าชดเชยอันเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายที่ผิดพลาดของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ดําเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้ใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องร้องเป็นคดีต่ออดีตผู้บริหาร
ดังกล่าวด้วย) และการได้รับคืนค่าชดเชยจะช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ปรับปรุงการดํารงอัตราส่วนทาง
การเงินของ บริษัทฯ และเป็นส่วนสําคัญเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาทางการเงินในการลดภาระหน้ีสินของบริษัทฯ ซึ่งจะ
ทําให้ภาวะเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ มีสภาพดีขึ้นตามลําดับ รวมทั้งสอดรับกับนโยบายของบริษัทฯ ที่
จะมุ่งเน้นดําเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การ
จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความชํานาญ  และการผลิตเน้ือหา
รายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้  

นอกจากน้ี การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ คงเหลือสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลเพียงช่อง
เดียวคือ Nation TV (ช่อง 22) ที่นําเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ  (SD) ทําให้บริษัทฯ สามารถ
ระดมกําลังทรัพยากรภายในกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้กับรายการข่าวสารที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับ
นโยบายการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
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(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น 
(เป็นเอกฉันท์) และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว 
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ข้อมูลในสารสนเทศตามบัญชี (2) ของประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ 

1. ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ีถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้
บุคคลอ่ืนสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรแจ้งในสาระสําคัญ 

1. สารสนเทศข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลบริษัทฯ โดยสรุป 

ชื่อ     :    บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู่สํานักงานใหญ่ :    1858/121-122, 1858/125-128 ชั้น 28,   30 ,31  ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

ขึ้นทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : วันที่ 9 มิถุนายน 2531 

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน : วันที่ 14 ธันวาคม 2536 (บมจ. เลขที่ 0107536001524 ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ประกอบด้วย 4 สายธุรกิจได้แก่ 

1. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย 

1.1 สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย  

1.2 สายธุรกิจด้านข่าวท่ัวไปภาษาไทย  

1.3 สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ  

2. ธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง 

3. กลุ่มงานอีเวนต์ (Event Marketing) 

4. กลุ่มสื่อใหม่ (New Media Platform) 

ทุนจดทะเบียนบริษัท :  เท่ากับ 2,663,572,194.95 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน
5,025,607,915  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท 

ทุนช าระแล้ว:    ณ  31 กรกฎาคม 2562  ทุนชําระแล้วของบริษัทเท่า กับ  
2,156,024,291.86 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จํานวน 4,067,970,362 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลัก 4 สายธุรกิจได้แก่ 

1. ธุรกิจส่ิงพิมพ์ 

 สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย  

เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 
รวมทั้งดําเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   เช่น  เว็บไซต์ข่าว
งานอบรมสัมนา   กิจกรรมพิเศษ บริการ และข้อความข่าวสั้น ทั้งสาระความรู้ 
โดยแอพพลิเคชั่น   I -Newspaper และเว็บไซต์ www.bangkokbiznews.com 
ผ่านโซเชียลมีเดีย ดําเนินงานโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด (KTM)  

 สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย  

ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ดําเนินงานโดยบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด 
(KMM) และขยายแพลตฟอร์ม  “คมชัดลึก  สู่สนามข่าวดิจิทัลและโซเชียล
มีเดีย  ”และเว็บไซต ์www.komchadluek.net 

 สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ  

ผลิตหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น ดําเนินงานโดยบริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 
(NNN) และเว็บไซต์ www.nationmultimedia.com รวมถึงการรายงานข่าวบน 
Facebook และ Twitter 

2. ธุรกิจด้านส่ือกระจายภาพและเสียง 

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด ( BBB)  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท สปริง26 จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ  NMG เป็นผู้ถือใบอนุญาตฯ  ช่อง
ทีวีดิจิตอลประเภท หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติภายใต้ช่ือ Spring 26 
(NOW26)  ประเภทวาไรตี้ มุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่
มีคุณภาพหลายรูปแบบ มุ่งเน้นสาระ สนุกสนาน สร้างสรรค์ ให้ประสบการณ์
และการเรียนรู้ผ่านเน้ือหารายการที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข่าวสาร  
สารคดี กีฬา และวาไรตี้ (ได้รับการอนุมัติให้คืนใบอนุญาตฯ และยุติการ
ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562) 

 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (NBC) เป็นผู้ก่อตั้ง
และบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งการดําเนินการผลิต การ
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จัดหารายการ และการขายเวลา ในด้านสายงานข่าวสาร   สาระบันเทิง  ,ผลิต
รายการวิทยุ   New Media  ,และ มีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด บริษัทย่อย
ของ NBC  เป็นเจ้าของใบอนุญาตฯทีวีช่องทีวีดิจิตอล ประเภทหมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ (SD) ภายใต้ชื่อ Nation TV ช่อง 22   

3. กลุ่มงานอีเวนต์ (Event Marketing) 

การจัดงานอีเวนต์ ของกลุ่มธุรกิจเนชั่นกรุ๊ป ที่ต่อยอดจากศักยภาพด้านข่าวสารของทุก
สื่อในเครือเนชั่น โดยการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของเครือเนชั่นกรุ๊ป 

4. กลุ่มส่ือใหม่ (New Media Platform) 

เป็นการนําทุกสื่อในเครือเนชั่นกรุ๊ป เข้าสู่ทุกแพลตฟอร์มของออนไลน์และโซเชียล
มีเดีย ประกอบด้วย Website, Facebook, Youtube, Line, Twitter และ Instagram 
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โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท  
 

บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดยี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.00% 

99.99% 

99.93% 

71.45% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

สายธุรกจิด้าน 
ข่าวธุรกจิภาษาไทย 

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 
ทุนช าระแล้ว 25 ลบ.  

 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
 

สายธุรกจิด้าน 
ข่าวทัว่ไปภาษาไทย 

บจก.คมชัดลึก มีเดีย (KMM) 
 

ทุนช าระแล้ว 25 ลบ. 
 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

 
สายธุรกจิด้าน 
ข่าวภาษาองักฤษ 

บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค (NNN) 
ทุนช าระแล้ว 50 ลบ. 

 หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 

ส่ือกระจายภาพและเสียง 

บมจ.เนช่ัน บรอดแคสติง้  
คอร์ปอเรช่ัน (NBC) 

ทุนช าระแล้ว 535.44 ลบ. 
 ผู้ด าเนินสถานีโทรทัศน์ระบบดิทัล 
ช่อง Nation TV 22 มุ่งผลิตรายการ
ประเภทข่าวสารและให้บริการ
โฆษณาผ่าน ส่ือโทรทัศน์และ 
ส่ือรูปแบบใหม่ 

บจก.สปริง 26 (Spring26) 
[เดมิ บจก.แบงคอก บิสสิเนส  
บรอดแคสติง้ (NOW26)] 
ทุนช าระแล้ว 1,500 ลบ. 

 ถือใบอนุญาตทีวีระบบดิจิทัลช่อง 
Spring 26 ผลิตรายการสารคดี  
ข่าวสาร รายการกีฬา และรายการ
ประเภทวาไรตี้ 

บจก.เอน็บีซี เน็กซ์ วช่ัิน 
(NNV) 

ทุนเรียกช าระ 800 ลบ. 
 ถือใบอนุญาตทีวีดิจิทัล 
ช่อง Nation TV 22 

Facebook 

Youtube 

Instagram 

Line 

Website 

Twitter 

บจก.โยมอูิริ-เนช่ัน 
อนิฟอร์มเมช่ัน เซอร์วสิ  

(YNIS) 
ทุนช าระแล้ว 4 ลบ. 

 

Event Marketing 

Special Event 
Marketing 

Event New Media 
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2. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด  
มีจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10 ราย 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ (%) 

1. บริษัท ยูซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 406,390,000 9.99 

2. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 404,985,000 9.95 

3. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD. 391,972,000 9.64 

4. นายสมบัติ พานิชชีวะ 290,000,000 7.13 

5. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น 212,878,542 5.23 

6. นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ ์ 206,641,200 5.08 

7. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี 185,000,000 4.55 

8. KIM ENG SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 172,104,000 4.23 

9. กองทุน ประกันวินาศภัย 141,400,000 3.48 

10. DOW JONE & COMPANY.INC.,NEW YORK 120,000,000 2.95 

อ่ืนๆ 1,536,599,620 37.77 

รวม 4,067,970,362 100.00 

3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ 

2. นายฉาย บุนนาค รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

3. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

4. นายสมชาย มีเสน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. นายอภิวุฒิ ทองคํา กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

6. นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการอิสระและกรรมการตราจสอบ 

7. นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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8. นางสาลินี วังตาล กรรมการอิสระ 

9. นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการ 

10. Mr. Ka Ming Jacky Lam   กรรมการ 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ   นายมารุต อรรถไกวัลวที นายสมชาย มีเสน     
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ นายฉาย บุนนาค กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายอภิวุฒิ ทองคํา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชัยสิทธ์ิ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคํานิยาม สํานักงาน ก.ล.ต.ประกอบด้วย 

1. นายสมชาย  มีเสน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสุภวัฒน์  สงวนงาม กรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสิงพิ่มพ์ 

4. นายประกิต  ชมภูคํา  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา ผู้ช่ วยประธานเจ้ าหน้าที่บริหาร  – 
สื่อสารองค์กร  

6. นางสาวมัธยา โอสถานนท์  ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน 

7. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี 
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2. สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานรวม 

1. ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

หน่วย : พันบาท 
 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
 
 
 
 
 

31 ธันวาคม 
2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
% 

 
31 ธันวาคม 

2560 
% 

 
31 ธันวาคม 

2561 
 
 
 

% 

สินทรัพย ์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233,694 4% 186,399 5% 168,895 5% 
เงินลงทุนชั่วคราว 422,376 6% 125,421 3% 230 - 
ลูกหนี้การค้า  398,049 6% 274,768 7% 205,429 6% 
รายได้ค้างรับ 99,469 2% 77,070 2% 87,317 2% 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 89,842 2% 59,605 1% 68,134 2% 
สินค้าคงเหลือ  136,926 2% 68,116 1% 2,961 - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  321,559 5% 285,793 7% 203,251 5% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,701,915  27% 1,077,172 26% 736,217 20% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินฝากที่มีข้อจํากัดในการใช้ 861 - 479 - 1,150 - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 23,156 - 23,226 1% 188,468 5% 
เงินลงทุนระยะยาว 7,416 - 4,019 - 2,263 - 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 75,447 1% 70,655 2% 81,083 2% 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  1,488,481  23% 1,462,585 36% 407,103 11% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  171,182 3% 66,984 2% 17,350 - 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ 
กิจการโทรทัศน์  2,574,171 40% 1,049,289 26% 2,086,896 56% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 112,053 2% 77,317 2% - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 230,748  4% 238,204 6% 234,957 6% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,683,515 73% 2,992,758 74% 3,019,270 80% 

รวมสินทรัพย์ 6,385,430  100% 4,069,930 100% 3,755,487 100% 
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หน่วย : พันบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
31 ธันวาคม 

2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

% 31 ธันวาคม 
2560 % 31 ธันวาคม 

2561 % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 549,431 9% 864,674 21% 620,047 17% 
เจ้าหนี้การค้า 99,264 1% 105,023 3% 212,604 6% 
เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน 146,136 2% 162,913 4% 130,599 3% 
ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 584,069 9% 297,964 7% - - 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนี้สินภายใต้
สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 121,066 2% 156,000 4% 187,167 5% 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 550,000 9% 553,500 14% 323,528 9% 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 8  - - - - - 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 436,014  7% 360,592 9% 288,870 7% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,485,988  39% 2,500,666 62% 1,762,815 47% 
หนี้สินไม่หมุนเวียน       
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้าง
จ่าย 1,130,070 18% 1,131,218 28% 1,448,808 39% 
เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  158,833 2% 47,000 1% - - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20,909 - 31,230 1% 8,051 - 
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 167,253 3% 137,981 3% 103,501 3% 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 105,061 2% 87,315 2% 48,226 1% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,582,126  25% 1,434,744 35% 1,608,586 43% 
รวมหนี้สิน 4,068,114 64% 3,935,410 97% 3,371,401 90% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 2,155,959 34% 2,155,959 53% 2,156,024 57% 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,169,694 18% 1,169,694 29% 1,169,752 31% 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 96,605 2% 96,939 2% 80,722 2% 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 30,013 - 35,345 1% - - 
สํารองการซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (91,013) -1% (91,013) -2% - - 
กําไร )ขาดทุน (สะสม       
  จัดสรรแล้ว – สํารองตามกฎหมาย 32,700 - 32,700 - 32,700 1% 
  ยังไม่ได้จัดสรร )ขาดทุนสะสม( (1,399,685) -22% (3,556,270) -87% (3,235,332) -86% 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  (4,232) - 167,161 4% 32,201 1% 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,990,041 31% 10,515 - 236,067 6% 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 327,275  5% 124,005 3% 148,019 4% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,317,316  36% 134,520 3% 384,086 10% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,385,430  100% 4,069,930 100% 3,755,487 100% 
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         หน่วย : พันบาท 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2559 

)ปรับปรุงใหม(่ 
 

% 2560 % 2561 % 

รายได้       
รายได้จากการขายและบริการ  2,021,669  95% 1,650,658 96% 1,374,387 92% 
รายได้อื่น 84,670  5% 60,191 4% 114,057 8% 
รวมรายได้ 2,106,339  100% 1,710,849 100% 1,488,444 100% 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขายและบริการ 2,000,460  95% 1,482,608 87% 1,029,946 69% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,111,494  53% 807,437 47% 853,979 57% 
กลับรายการ (ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 2,950 - 1,479,091 86% (1,127,054) -76% 
ขาดทุนจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - - (7,033) - (57,477) -4% 
ต้นทุนทางการเงิน 152,358 7% 169,153 10% 153,475 10% 
รวมค่าใช้จ่าย 3,267,262  148% 3,931,256 230% 852,869 57% 
ส่วนแบ่งกําไร)ขาดทุน(จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,080 - 70 - (3,889) - 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (1,159,843)  -48% (2,220,337) -130% 631,686 43% 

รายได้ )ค่าใช้จ่าย (ภาษีเงินได้ (157,819)  -7% (21,566) -1% (71,941) -5% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่องสุทธิ (1,317,662)  -63% (2,241,903) -131% 559,745 38% 
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - - )136,449) -8% (269,247) -18% 
ก าไร)ขาดทุน(สุทธิ (1,317,662)  -63% (2,378,352) -126% 290,498 20% 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 138,189  7% 221,867 13% 75,297 5% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ส่วนของบริษัทใหญ่ (1,179,473)  -56% (2,156,485) -126% 215,201 15% 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 19  4,228  -  
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (9,575)  184,940  12,512  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (1,327,218)  (2,189,184)  303,010  
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (141,030)  (203,992)  78,570  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส่วนของบริษัทใหญ่ (1,186,188)  (1,985,192)  224,440  
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 แสดงผลกําไรจากการดําเนินงานต่อเน่ือง จํานวน 559.74 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2560 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 2,241.90 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงกําไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 125 และหากรวมผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกของปี 2561 จํานวน 269.24 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 290.50 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 2,378.35 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงกําไร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 112  หากไม่รวมการกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 1,184.53 
ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 894.03 ล้านบาท  ดังน้ันบริษัทขอชี้แจงผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ สรุปได้ดังน้ี 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการสําหรับปี  2561 ลดลงร้อยละ 17 เม่ือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบทําให้รายได้จากการขาย
โฆษณาลดลง   ร้อยละ 15 และรายได้จากการจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 26 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี  2561 ลดลงร้อยละ 81 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี 2560 
เหตุผลหลักมาจาก 

 ต้นทุนขายและบริการลดลงร้อยละ 31  ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่
ลดลง 

 ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เน่ืองจาก ขาดทุน
จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์ จํานวน 161 ล้านบาท 

 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกคําสั่งที่ 4/2562 
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเม่ือ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอคืนใบอนุญาต ให้แจ้งความ
ประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือยื่นต่อสํานักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
โดยการขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นการขอยกเลิกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด้วย 

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สปริง 26 
จํากัด)ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตแก่กสทช. และได้รับอนุมัติเห็นชอบ ในวันที่ 
27 มิถุนายน 2562  ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการจําหน่าย ซึ่งคือเงินชดเชยที่จะได้รับจาก กสทช. ตามที่ระบุในหนังสือ
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ชี้แจงอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หักค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการ
คืนใบอนุญาตฯ  ดังน้ัน กลุ่มบริษัทจึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ใบอนุญาตในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน 
643.66 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้ง
อนุมัติการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้แก่บริษัทย่อย จํานวน 890.83 
ล้านบาท โดยหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างชําระ งวดท่ี 4 จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังน้ัน คงเหลือค่าชดเชยสุทธิเป็นจํานวน  675.76 ล้านบาท 

 นอกจากน้ี บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จํากัด ไม่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต จึงได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่าย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลาการได้รับ
อนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่โดยให้เริ่มมีผลภายหลังการสิ้นสุด
มาตรการบรรเทาผลกระทบตามข้อ 8 วรรคหน่ึง ของคําสั่ง คสช. ที่ 9/2561 ดังน้ัน กลุ่ม
บริษัทจึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯในงบการเงินรวม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปน็จํานวนเงิน 486.70 ล้านบาท      

 ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่ม
ธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เนชั่น ยู จํากัด บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทได้ลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เนชั่น  อินเตอร์เนชั่น
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทําให้จากบริษัทย่อย (ถือหุ้นร้อยละ 71.04) 
กลายเป็นบริษัทร่วม (ถือหุ้นร้อยละ 33.05) 

กล่าวโดยสรุป 

ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 290.50 ล้านบาท 
ซึ่งเกิดจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 1,184.53 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 2,378.35 ล้านบาท  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,755 ล้านบาท ลดลง 315 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
8 เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 4,070 ล้านบาท   โดยมีรายการที่เปล่ียนแปลงที่เป็นสาระสําคัญดังน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจํานวน 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 โดยสาเหตุหลักจาก
บริษัทได้รับเงินจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ 665 ล้านบาท และลดลงจากการดําเนินงานที่ยกเลิก 
(จากการจําหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย และจากการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย) จํานวน 86 ล้านบาท 
และนําเงินส่วนน้ีไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว  

เงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจํานวน 125 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 โดยสาเหตุหลักมาจากในระหว่างปี 
2561 บริษัทได้สูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งทําให้หลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง 103 ล้านบาท และกลุ่ม
บริษัทมีการขายและโอนหลักทรัพย์เพื่อค้าจํานวน 20 ล้านบาท 

ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ ลดลงจํานวน 69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25 เน่ืองจากภาพรวมของรายได้จากการ
ขายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง และสภาวการณ์แข่งขันของทีวีดิจิทัลที่ค่อนข้างสูงทําให้ลูกหน้ีการค้าลดลงจากปี
ก่อน นอกจากน้ี  บริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยของปีเท่ากับ 63 วัน ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนที่มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย
เท่ากับ 73 วัน และจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทําให้ลูกหน้ีการค้าลดลงด้วยเช่นกัน   

รายได้ค้างรับ  เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ซ่ึงรายได้ค้างรับส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจ
โทรทัศน์ที่เป็นรายการสัญญาโฆษณาที่คาบเก่ียวระหว่างปี และยังไม่ออกใบแจ้งหน้ี นอกจากน้ียังเกิดจากรายได้
โครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึ่งมีการให้บริการบางส่วนแล้วแต่จะออกใบแจ้งหน้ีเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนส่งมอบงาน 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ  ลดลงจํานวน 65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 96 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสินค้าคงเหลือ
ของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิงที่ลดลงตามแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2561 มีการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง และการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็น
ธุรกิจบริการด้านการพิมพ์ จึงทําให้สินค้าคงเหลือลดลง  ทั้งน้ีเม่ือคํานวณระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ ในปี 2561 
เท่ากับ 12 วัน ลดลง 13 วัน จากปีก่อนที่เท่ากับ 25 วัน  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ จํานวน 71 ล้านบาท ซึ่งมาจากลูกหน้ีการค้าสําหรับกิจการที่เก่ียวข้องมีการรับ
ชําระหน้ี ซึ่งเก่ียวเน่ืองจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนซึ่ งได้คืนจากกรมสรรพากร
ลดลง จํานวน 11 ล้านบาท 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจํานวน 165 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 711 โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัท 
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“NINE”)ได้มีการเพิ่มทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้ลงทุนเพิ่ม
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ในบริษัท NINE ทําให้สัดส่วนการลงทุนจากร้อยละ 71.04 เป็นร้อยละ 33.05 ซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอํานาจ
ควบคุมจากบริษัทย่อย และทําให้บริษัท NINE โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 169 ล้านบาท 

เงินลงทุนระยะยาว ลดลงจํานวน 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44 โดยสาเหตุหลักมาจากการตั้งด้อยค่าเงิน
ลงทุนในระหว่างปี 2561 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจํานวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยส่วนใหญ่มาจาก
กลุ่มบริษัทได้รับอาคารชุดจากการแลกเปล่ียนด้วยบริการ 12 ล้านบาท ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และ
มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารชุดจากการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด 10 ล้านบาท และมีการรับโอนอาคารจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิ 12 ล้านบาท 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลงจํานวน 1,055 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72 มาจากการตัดค่าเสื่อม
ราคาในระหว่างปี 123 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ที่ซื้อในระหว่างปี 2561  โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้ออุปกรณ์ เครื่อง
ตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สํานักงาน และยานพาหนะมีมูลค่าประมาณ 62 ล้านบาท และมีการจําหน่ายและตัด
จําหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานและยานพาหนะมีมูลค่าสุทธิ 65 ล้านบาท มีการ
โอนอาคารไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิ 12 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
จํานวน 51 ล้านบาท และจากการที่มีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย 
ทําให้มีการโอนออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยมีมูลค่าสุทธิ 867 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจํานวน 50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74 มาจากค่าตัดจําหน่ายในระหว่างปี 16 
ล้านบาท มีการจําหน่ายและตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และสิทธิในการเผยแพร่ภาพซึ่งมี
มุลค่ารวม 89.04 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทย่อยมีการตัดจําหน่ายสิทธิในการเผยแพร่ภาพที่ได้ออกอากาศจนครบ
อายุสัญญาแล้วจํานวน 89.02 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการเผยแพร่
ภาพดังกล่าวจํานวน 58.59 ล้านบาท นอกจากน้ี มีการลงทุนเพิ่มในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 
ซึ่งมีมูลค่ารวม 8 ล้านบาท และการสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย ทําให้มีการโอนออกจากสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยมีมูลค่าสุทธิ 11 ล้านบาท ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์  เพิ่มขึ้นจํานวน 1,038 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 มาจากการตัดจําหน่ายในระหว่างปี 93 ล้านบาท และมีการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของใบอนุญาตและสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องของทีวี 2 ช่องจํานวน 1,130 ล้านบาท สืบเน่ืองจาก เม่ือวันที่ 
11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ออกคําสั่งที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้ออก
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริษัทย่อย (สปริง) ได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตแก่กสทช. และ
ได้รับอนุมัติเห็นชอบการคืนช่องดังกล่าว ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562  ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่าย ซึ่งคือเงินชดเชยที่จะได้รับจาก กสทช. ตามที่ระบุในหนังสือ
ชี้แจงอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หักค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการคืนใบอนุญาตฯ  ดังน้ัน 
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กลุ่มบริษัทจึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตในงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน 643.66 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้มีหนังสือ
แจ้งอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยอันเน่ืองมาจากการคืนใบอนุญาตให้แก่บริษัทย่อย จํานวน 890.83 ล้านบาท โดยหัก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างชําระ งวดที่ 4 จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังน้ัน คงเหลือค่ าชดเชย
สุทธิเป็นจํานวน  675.76 ล้านบาท 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยทางอ้อม  (NNV) ไม่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต จึงได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตฯ ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่โดยให้เริ่มมีผลภายหลัง
การสิ้นสุดมาตรการบรรเทาผลกระทบตามข้อ 8 วรรคหน่ึง ของคําสั่ง คสช. ที่ 9/2561 ดังน้ัน กลุ่มบริษัทจึงพิจารณา
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2561 เป็น
จํานวนเงิน 486.70 ล้านบาท      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลงจํานวน 77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทไม่
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เน่ืองจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้  

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,371 ล้านบาท ลดลง 564 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14 
เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,935 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่เปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญดังน้ี 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจํานวน 245 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28  
โดยมาจากชําระคืนต๋ัวแลกเงินระยะสั้นในระหว่างปี ซึ่งเงินที่นําไปชําระคืนมาจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 

เจ้าหน้ีการค้า เพิ่มขึ้นจํานวน 108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 102 มาจากหน้ีจากบุคคลหรือกิจการอื่นๆ 
เม่ือคํานวณระยะเวลาชําระหน้ีในปี 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 56 วัน ซึ่งสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 25 วัน จากการที่
บริษัทชําระหน้ีช้าลง จึงทําให้เจ้าหน้ีการค้ามีมูลค่าสูงขึ้นจากปีก่อน 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 มาจากรายได้รับล่วงหน้าลดลง 
เน่ืองจากมีการรับรู้รายได้ตามการให้บริการที่เสร็จสิ้นตามสัญญา 

เงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลงจํานวน 230 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42 มาจากการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นใน
ระหว่างปี 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  ลดลงจํานวน 16 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เน่ืองจากใน
ระหว่างปีมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 
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ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย  เพิ่มขึ้นจํานวน 20 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ1 โดยมาจากดอกเบี้ยจ่ายของค่าใบอนุญาตฯ ในระหว่างปี 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 โดยมาจากภาษีขายที่ยังไม่ถึงกําหนด
ชําระ ซึ่งมาจากมีการชําระหน้ีสําหรับกิจการที่เก่ียวข้อง ซึ่งเก่ียวเน่ืองมาจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ลดลงจํานวน 34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28 โดยมา
จากการโอนออกจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย มูลค่า 36 ล้านบาท  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45 โดยมาจากค่าโฆษณารับล่วงหน้า
ที่ลดลงจากการรับรู้รายได้ตามปริมาณการฉายโฆษณาที่เกิดขึ้นแล้ว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 384 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 186 เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 135 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงที่มี
สาระสําคัญดังน้ี 

ก าไรสุทธิของปี 2561 เท่ากับ 215 ล้านบาท และกําไรที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 75 
ล้านบาท  รวมเป็นกําไรสุทธิทั้งปีจํานวน 290 ล้านบาท 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และส ารองการซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  ลดลงจํานวน 35 
ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจํานวน 91 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมาจากการที่ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทและบริษัทย่อย ที่ให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
หมดอายุในระหว่างปี 2561 และบันทึกเข้ากําไรสะสมในวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิหมดอายุ 

ขาดทุนสะสม ลดลงจํานวน 321 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 เน่ืองจาก กลุ่มบริษัทมีผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิในปี 2561 จํานวน 215 ล้านบาท 

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 384 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่เรียกชําระแล้วเป็นจํานวน 
2,156 ล้านบาท  (จํานวนหุ้น 4,068 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท)  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 1,169 ล้าน
บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย (NBC) รวมเป็นจํานวน 81 ล้านบาท ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 33 
ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น จํานวน 32 ล้านบาท ขาดทุนสะสมเป็นจํานวน 3,235 ล้านบาท และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเป็นจํานวน 148 ล้านบาท 
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3. ภาระหน้ีสิน 

3.1 ยอดรวมตราสารหน้ี  

รายละเอียดเงินกู้ตั๋วแลกเงิน 
   หน่วย : พันบาท 

รายการ ณ 31 ธ.ค.61 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 75,000  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (756) 

  74,244  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 95,000  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (536) 

  94,464  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 11,000  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 75,000  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (569) 

  74,431  

รวมเงินกู้ยืม 254,139  

    

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล 70,000  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า (706) 

  69,294  

รวมทั้งส้ิน 323,434  
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3.2 เงินกู้ที่มีกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และภาระการ

นําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน 

เงินกู้ระยะสั้นมีก าหนดระยะเวลา 
หน่วย : พันบาท 

รายการ หลักประกัน  ณ 31 ธ.ค.61 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ส่วนที่ไม่มี
หลักประกัน  -ไม่มี- 91,684 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน  -ไม่มี- 

528,363 

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วน
ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ส่วนที่มี
หลักประกัน 

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท 3 
แห่ง และบริษัทย่อยค้ําประกัน 4 บริษัท 

187,167 

 รวมเงินกู้กับสถาบันการเงิน   807,214 
 

3.3 ยอดรวมหน้ีสินประเภทอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และภาระการ
นําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน  ได้แก่ 

3.3.1 ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายแก่ กสทช. ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 มูลค่าอนาคต   
ของจํานวนเงิน   

ที่ต้องจ่าย ดอกเบี้ย  
ครบกําหนดชําระหลังจากหน่ึงปี    
   แต่ไม่เกินห้าป ี 911,400 (46,353)  
ครบกําหนดชําระหลังห้าปี 587,600 (3,839)  
รวม 1,499,000 (50,192)  
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การเปลี่ยนแปลงของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 

มูลค่าปัจจุบัน ณ 1 มกราคม  2561  1,429,183 

ดอกเบี้ยจ่าย 19,625 

มูลค่าปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม     2561  1,448,808 

4. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด”) กรรมการและพนักงานของ
กลุ่มบริษัท ตกเป็นจําเลยในคดีอาญาเก่ียวกับการหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา  ความผิดต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550 และอื่นๆ โดยมีทุน
ทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 2,343 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 2 เมษายน 2561 ศาลพิพากษายกคําฟ้องของ
โจทก์ในคดีของบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โจทก์ได้ถอนฟ้อง
จําเลยท้ังหมด ซึ่งศาลได้อนุญาตให้ถอนฟ้องและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว  คดีจึง
เป็นที่ยุติและถึงที่สุดแล้ว  

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 42.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เม่ือ
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ศาลจังหวัด พระโขนงได้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทและกรรมการของ
กลุ่มบริษัทที่ตกเป็นจําเลย ทั้งน้ี โจทก์ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าวในเดือนมกราคม 2560 และ
ต่อมาได้ยื่นคําร้องขอถอนอุทธรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกคําพิพากษาศาลชั้นต้น โดยให้ศาลชั้นต้นรอผลของคดีแพ่งเก่ียวกับการเพิกถอนมติ
ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ถึงที่สุดก่อนจึงมีคําพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ซึ่งต่อมา 
ผลของ คดีแพ่งดังกล่าวได้มีคําพิพากษาของศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนมติของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 51.9 ล้านบาท ต่อมา 
เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2561 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัท 

  เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกับการเพิกถอนมติของที่
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 ต่อมาบริษัทได้ยื่น
ฎีกาต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 ต่อมาเม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษา
ยืนตามศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนมติของที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  
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 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2561 อดีตพนักงานบริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพต่อศาลแรงงานกลาง โดยเรียกให้บริษัทชําระเงินเป็นจํานวนประมาณ 47.8 ล้านบาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 เม่ือวันที ่30 เมษายน 2562 ศาลมีคําพิพากษาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ
และผลประโยชน์จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว  ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอขยาย
ระยะเวลาอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้บันทึกสํารองผลเสียหายจากคดีดังกล่าวในงบ
การเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

5. คดีฟ้องร้อง 

ตามข้อมูลรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อที่ 5. หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

หน่วย : ล้านบาท 
 

บริษัทหรือบุคคล  /ลักษณะธุรกิจ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

ลักษณะรายการระหว่างกันที่ส าคัญ 
มูลค่ารายการ/  
ยอดคงเหลือ 
ปี  2561 

บ ริ ษั ท  เ น ชั่ น  บ ร อ ด แ ค ส ติ้ ง  ค อ ร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / ผลิตรายการ
โทรทัศน์รายการวิทยุ และให้บริการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อ
รูปแบบใหม่ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  71.45 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 25.30 
ขายอุปกรณ์ 9.04 
รายได้อื่น 0.27 
ลูกหนี้การค้า 2.15 
รายได้ค้างรับ 0.99 
ลูกหนี้อื่น 2.87 
เจ้าหนี้การค้า 39.29 
เจ้าหนี้อื่น 11.92 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2.24 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด  / 
ผลิตและจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาและ
สื่อรูปแบบใหม่ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ    23.26 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 0.50 
ขายอุปกรณ์ 0.42 
รายได้อื่น 1.30 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

0.05 

ลูกหนี้การค้า 19.55 
รายไดค้้างรับ 0.11 
ลูกหนี้อื่น 0.08 
เจ้าหนี้การค้า 19.55 
เจ้าหนี้อื่น 0.08 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.60 
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บริษัทหรือบุคคล  /ลักษณะธุรกิจ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ/  
ยอดคงเหลือ 
ปี  2561 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด  / ผลิตและ
จัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์  สื่อ
โฆษณาและสื่อรูปแบบใหม่ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 33.09 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2.04 
ขายอุปกรณ์ 1.23 
รายได้อื่น 0.05 
ลูกหนี้การค้า 266.30 
รายได้ค้างรับ 0.45 
ลูกหนี้อื่น 0.57 
เจ้าหนี้การค้า 266.30 
เจ้าหนี้อื่น 0.57 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.95 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด / ผลิต
และจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดียและสื่อโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 89.20 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 7.62 
ขายอุปกรณ์ 6.04 
รายได้อื่น 0.25 
ลูกหนี้การค้า 68.50 
รายได้ค้างรับ 0.33 
ลูกหนี้อื่น 4.97 
เจ้าหนี้การค้า 213.44 
เจ้าหนี้อื่น 5.20 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7.00 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
จํากัด    /ผลิตรายการโทรทัศน์และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.93 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 18.29 
ขายอุปกรณ์ 30.80 
รายได้อื่น 0.08 
ลูกหนี้การค้า 4.40 
รายได้ค้างรับ 0.12 
ลูกหนี้อื่น 492.02 
เจ้าหนี้การค้า 5.14 
เจ้าหนี้อื่น 0.06 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.73 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด   /ผลิต
รายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณา
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 

เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอด
แคสติ้ ง   คอร์ปอเรชั่น  จํากัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2.89 
รายได้อื่น 0.45 
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บริษัทหรือบุคคล  /ลักษณะธุรกิจ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ/  
ยอดคงเหลือ 
ปี  2561 

และมีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท  เอ็น เอ็มแอล จํากัด   /จัดส่ง
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  99.99 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกัน จนถึงวันที่ 19 กันยายน 
2561 (วันที่ จําหน่ายเงินลงทุน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ) 
 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1.52 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 0.93 
ขายอุปกรณ์ 0.20 
รายได้อื่น 0.30 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

0.66 

มหาวิทยาลัยเนชั่น / ให้บริการด้าน
การศึกษา 

เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น 
ยู จํากัด รับโอนใบอนุญาต และ
ในวันที่  25  กรกฎาคม 2561 
บริษัทได้ จํ าหน่ าย เงิน ลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทเนชั่น ยู จํากัด  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6.59 
รายได้อื่น 0.66 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

3.52 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู 
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) / นําเข้า ผลิต
และจําหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของในประเทศ
และต่างประเทศ ผลิตรายการโทรทัศน์ 
และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 
สื่อดิจิตอล การบริหารลิขสิทธิ์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ล ะ  71.04 แ ล ะ มี ก ร ร ม ก า ร
ร่วมกั น  แล ะ เป็นบ ริษัทร่ วม 
บริษัทถือหุ้นร้อย 33.05 ตั้งแต่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 8.14 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 2.50 
รายได้อื่น 0.93 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

0.36 

ลูกหนี้การค้า 0.65 
ลูกหนี้อื่น 0.09 
เจ้าหนี้การค้า 25.32 
เจ้าหนี้อื่น 14.47 

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จํากัด / สิ่งพิมพ์ 

เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท  เ น ชั่ น 
อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล    เ อ็ ด ดู          
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ถือ
หุ้น ร้ อ ยล ะ  99.74 แ ล ะ มี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 3.48 
ขายอุปกรณ์ 0.31 
รายได้อื่น 0.02 
ลูกหนี้การค้า 0.01 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด / ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือ
ต่างๆและการให้บริการการพิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อย
ละ 84.50 และมีกรรมการ
ร่วมกัน จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 
2561  (วันที่ จําหน่ายเงินลงทุน 

ทั้งหมดแล้วเสร็จ) 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 8.33 
ต้นทุนขายและการให้บริการ 12.58 
รายได้อื่น 0.07 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2.75 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จํากัด / ตัวแทนขายโฆษณา 

เป็นบริษัทร่วม บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด  )มหาชน  (

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.39 
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บริษัทหรือบุคคล  /ลักษณะธุรกิจ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ/  
ยอดคงเหลือ 
ปี  2561 

  ถื อ หุ้ น ร้ อ ย ล ะ  45.00  แ ล ะ มี
ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั น   (ไ ด้ จ ด
ทะเบียนเลิกกิจการเม่ือวันที่ 1 
พฤศจิการยน 2561 และอยู่ใน
ระหว่างการชําระบัญชี) 

 

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุน 

สปริง26 จะได้รับเงินชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระ และภาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 671.61 ล้านบาท ทาง กสทช. จะหัก ณ ที่จ่ายของเงิน
ชดเชย จํานวน 8.91 ล้านบาท (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหัก ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท)) 
สปริง26 จะได้รับเงินสดค่าชดเชย จํานวน 662.70 ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม สปริงจะนําเงินที่ได้ไปชําระ 
เจ้าหน้ีค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX จํานวน 70.87 ล้านบาท เจ้าหน้ีค่าผลิตรายการ จํานวน 41.25 ล้านบาท เจ้าหน้ี
อื่น ๆ จํานวน 33.95 ล้านบาท เงินชดเชยการเลิกจ้าง จํานวน 30.00 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม สปริงจะเหลือเงิน
ไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 ล้านบาท เงินที่บริษัทฯ ได้จากสปริงจะนําไปชําระคืนหน้ีสินของ
บริษัทฯ โดยเบื้องต้นบริษัทฯ จะนําเงินไปชําระหน้ีสถาบันการเงิน จํานวน 250.64 ล้านบาท เพื่อให้ บริษัทฯ 
สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด และสามารถลดภาระดอกเบี้ยที่สูงอันเกิดจากภาระหน้ีสินดังกล่าว นอกจากน้ี 
บริษัทฯ อาจนําเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มี
ความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ และการผลิตเน้ือหารายการ (Contents) ในทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเร็วขึ้น 
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเงินชดเชยที่รับจากการเข้าทํารายการในครั้งน้ีมีความ
เพียงพอและเหมาะสม 
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8. สาระส าคัญของสัญญาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่มี- 

9. การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ    

-ไม่มี- 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 8 

11. กรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน 

นายอภิวุฒิ ทองคํา  ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับท่ี 6  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 
 

นายสมชาย  มีเสน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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