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ที่ ค.อ. 027/2562 

 

วนัที่ 5 กนัยายน 2562 

 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของ  

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

 

เรียน  ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท สปริง 26 จํากดั (“สปริง”) (เดิมช่ือบริษัท แบงคอก บิสสเินส บรอดแคสติง้ จํากดั) ได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่น

ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ

คมชดัปกติ ช่ือช่องรายการ SPRING 26 (เดิมช่ือช่องรายการ NOW 26) มีผลตัง้แต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 

เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) เป็นระยะเวลาทัง้หมด 15 ปี ด้วยค่าธรรมเนียมรวม 2,200 ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม)  

ช่องรายการ SPRING 26 ในช่วงเร่ิมต้นวางตําแหน่งช่องและคอนเทนท์ภายใต้คอนเซปต์ Biz Life Variety ซึ่งต่อ

ยอดจุดแข็งรายการกลุ่มข่าวจากช่อง "กรุงเทพธุรกิจทีวี" เดิม ซึ่งสามารถสร้างฐานผู้ชมในกลุ่มข่าวทั่วไปและข่าวธุรกิจ

การเงิน และในไตรมาส 4 ปี 2558 ปรับผังรายการใหม่ เสริมผังรายการในกลุม่สารคดีทัง้ในประเทศและสารคดีดังจาก

ต่างประเทศ ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 สปริงมีการปรับโครงสร้างพนักงาน โดยรับพนกังานเพิ่มจํานวนประมาณ 120 คน 

และมีการปรับผังรายการจากเดิมที่เน้นสารคดี และกีฬามวย โดยเพิ่มรายการข่าว และวาไรตี ้เพื่อรองรับแผนการ

ดําเนินงานที่ช่องรายการ SPRING 26 จะเปลีย่นมาเป็นข่าวและวาไรตีใ้นอนาคต 

สปริงได้ชําระค่าใบอนุญาตฯ ไปแล้ว จํานวน 1,271 ล้านบาท จากทัง้หมด 2,200 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

และตามคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม สัง่ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562 สปริงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ต้องชําระงวดที่ 

5 และ 6 รวมจํานวน 728 ล้านบาท ทําให้สปริงเหลือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ต้องชําระ จํานวน 201 ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึง่จะต้องชําระภายในเดือนสงิหาคม 2562 

นอกจากภาระค่าธรรมเนียม 2,200 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และค่าใช้จ่ายปกติในการทําธุรกิจช่อง

รายการทีวีแล้ว สปริงจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลืน่ความถ่ี ภาคพืน้ดิน

ในระบบดิจิตอล (“ค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX”) ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่าน

ดาวเทียม (“ค่า Must Carry”) และค่าธรรมเนียมรายปีของใบอนญุาตฯ เป็นต้น 

เนื่องจากการตัดสนิใจเชิงนโยบายของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ เม่ือปี 2557 ในการให้สปริงเข้าประมูลโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอลนําเสนอรายการสารคดี ซีรีย์ภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการกีฬา และรายการประเภทวาไรตี ้ ทัง้ที่บริษัทฯ ไม่

มีความชํานาญในการจัดการด้านเนือ้หาประเภทดังกล่าว สปริงมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอดนับตัง้แต่ชนะ
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ประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือตัง้แต่ปี 2557 ถึง 2561 รวมขาดทุนทัง้สิน้ประมาณ 

2,474.99 ล้านบาท ตามงบการเงินของสปริง สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่สง่ผลให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบกบัภาวะ

ขาดทนุมาโดยตลอดจนมีภาระหนีส้นิจํานวนมาก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในสปริงมาตัง้แต่ต้นปี 

2561 เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความพร้อมสําหรับการดําเนิน

ธุรกิจหลกัที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไปในอนาคต  

ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ที่ 9/2562 เม่ือวันที่  

8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติัให้บริษัท สปริง 26 จํากดั ซึง่

เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามญัอยู่จํานวน 149,999,999 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ของหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตฯ ทําการคืนใบอนุญาตฯ (“รายการคืนใบอนุญาตฯ”) 

ทัง้นี ้สบืเนื่องมาจากการที่สปริงได้แจ้งความประสงค์เป็นหนงัสอืต่อกสทช. เพื่อขอคืนใบอนญุาตฯ เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 

2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือเร่ืองแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ฉบับลงวันที่ 27 มิถนุายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้

ยกเลกิใบอนุญาตฯ โดยกําหนดวนัยุติการออกอากาศในวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทัง้ กสทช. 

ยงัได้ให้ความเห็นชอบกําหนดมาตรการเยียวยา โดยให้สปริงประชาสมัพนัธ์มาตรการเยียวยาผู้ ใช้บริการตามที่สปริงเสนอ

ด้วยวิธีการประชาสมัพันธ์แจ้งกําหนดวนัยุติการออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้ รับชม 

และประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องรายการ SPRING 26 และสือ่ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วนั

ก่อนยุติการออกอากาศ นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริงเป็นจํานวน 890.83 

ล้านบาท ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 (“ประกาศ กสทช. เร่ืองการคืนใบอนุญาตฯ”) ประกอบกับ

คําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคม สัง่ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562 (รวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการคืนใบอนญุาต”) 

มีรายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินงานเก่ียวกบัใบอนญุาตฯ ดงัต่อไปนี ้

วันที่ การดําเนินการ 

11 เมษายน 2562 มีคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการ

ประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้ผู้ประสงค์จะคืนใบอนุญาตฯ แจ้ง

ความประสงค์ไปยงักสทช. ภายใน 30 วนั 

2 พฤษภาคม 2562 มีประกาศ กสทช. เ ร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเ ชยอัน

เนื่องมาจากการคืนใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

โดยกําหนดให้ผู้ประสงค์จะคืนใบอนญุาตฯ แจ้งความประสงค์ภายใน 10 พฤษภาคม 

2562 

9 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้สปริงแสดงความประสงค์คืนใบอนุญาตฯ ช่อง

รายการ SPRING 26 
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วันที่ การดําเนินการ 

10 พฤษภาคม 2562 สปริงย่ืนหนงัสอืแจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ กบั กสทช. 

สิน้สดุกําหนดการแจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตฯ กบั กสทช. 

27 มิถนุายน 2562 กสทช. มีหนงัสือเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ และกําหนดยุติการออกอากาศตัง้แต่

วนัที่ 16 สงิหาคม 2562 

8 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อ

พิจารณาอนมุติัให้สปริงคืนใบอนญุาตฯ 

16 สงิหาคม 2562 ช่องรายการ SPRING 26 ยติุการออกอากาศ 

กสทช. จ่ายเงินค่าชดเชยให้สปริง 

จากลาํดบัเวลาข้างต้น ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 กสทช. มีประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่าย

ค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยกําหนดให้ผู้

ประสงค์จะคืนใบอนุญาตฯ แจ้งความประสงค์ภายใน 10 พฤษภาคม 2562 และทางสปริงย่ืนหนงัสอืแจ้งความประสงค์ขอ

คืนใบอนญุาตฯ กบั กสทช. เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 และเม่ือได้แจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ กบั กสทช. ไป

แล้วไม่สามารถยกเลิกความประสงค์ได้ ช่วงระยะเวลาตัง้แต่ กสทช. มีประกาศ จนถึงวันที่แจ้งความประสงค์ขอคืน

ใบอนญุาตฯ เป็นระยะเวลาที่กระชัน้มาก ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถขอมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุัติให้สปริงคืน

ใบอนญุาตฯ ได้ทนั ก่อนวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562  

การคืนใบอนญุาตฯ ในครัง้นี ้สปริงจะได้รับค่าชดเชยสทุธิ จํานวน 890.83 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

ลําดับ รายการ จาํนวนเงนิ  

1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้ รับใบอนุญาตฯ ได้ชําระแล้วถึงงวดที่ 4 

ในช่วงอายใุบอนญุาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน  

951.06 

2 หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แก่เงินสนับสนุน

ค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX1 และ ค่า Must Carry2 

60.23 

3 หกั ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน ไม่มี 

4 คงเหลือค่าชดเชยก่อนหักค่างวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระ และภาระค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 (1 - 2 - 3) 

890.83 

หมายเหตุ :   1 ค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX คือ ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใช้คล่ืนความถ่ี ภาคพืน้ดินในระบบ  

ดิจิตอล 
2 ค่า Must Carry คือ ค่าใช้จ่ายในการสง่สญัญาณโทรทศัน์ท่ีให้บริการเป็นการทัว่ไปผา่นดาวเทียม 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสปริงยังมิได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตามประกาศ กสทช. เร่ืองการประมูล

คลืน่ความถ่ี จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีของปี 2560 ซึง่เป็น

ยอดที่ชําระขาด และปี 2562 ซึง่เป็นยอดที่ชําระล่วงหน้า จํานวน 4.16 ล้านบาท จนครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รายปีของปี 2561 ชําระครบถ้วนแล้ว) ดงันัน้ ค่าชดเชย คงเหลอืสทุธิ เท่ากบั 671.61 ล้านบาท และ ณ สิน้เดือนสงิหาคม 

สปริงเหลอืเงินสดจ่ายคืนเงินค้างจ่ายกบับริษัทฯ จํานวน 486.62 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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  หนว่ย: ล้านบาท 

ลําดับ รายการ จาํนวน 

1 คงเหลือค่าชดเ ชยก่อนหัก ค่างวดที่  4 ที่ยังไม่ ชําระ และภ าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 

890.83 

2 หกั ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตงวดที่ 4 (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 215.07 

3 หกั ภาระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 4.16 

4 ค่าชดเชยสทุธิ (1 - 2 - 3) 671.61 

5 ภาษีหกั ณ ที่จ่ายของเงินชดเชย (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหกั ภาระ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท)) 

8.91 

6 เงินสดค่าชดเชย (4 - 5) 662.70 

7 ชําระเจ้าหนีค่้าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX 70.87 

8 ชําระเจ้าหนีค่้าผลติรายการ 41.25 

9 ชําระเจ้าหนีอ้ื่น ๆ 33.96 

10 ชําระเงินชดเชยการเลกิจ้าง 30.00 

11 เงินสดคงเหลอืจ่ายคืนเงินค้างจ่ายกบับริษัทฯ (6 - 7 - 8 - 9 - 10)1 486.62 

 หมายเหตุ : 1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สปริงมีเงินค้างจ่ายกบับริษัทฯ จํานวน 717 ล้านบาท  

ทัง้นีแ้ผนการดําเนินธุรกิจของสปริงภายหลงัคืนใบอนญุาตฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและหาความเป็นไปได้ใน

การดําเนินธุรกิจใหม่ทดแทน 

การเข้าทํารายการคืนใบอนญุาตฯ เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 

2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ") โดยมีขนาด

รายการสงูสดุร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคํานวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดย

คํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ และ

เม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึน้ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติ

อนมุติัในหลกัการให้สปริงแจ้งความประสงค์เป็นหนงัสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนญุาตฯ เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 

มีจํานวน 3 รายการ จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เข้าข่าย

รายการประเภทที่ 1 ของประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ โดยมีมลูค่าของรายการเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า 

แต่ต่ํากว่าร้อยละ 100 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทํารายการ

ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและมีสารสนเทศ
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อย่างน้อยตามที่ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กําหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น เป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีมติอนุมัติแต่งตัง้ให้บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ 

แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจดัทํารายงานความเห็นเก่ียวกับรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์

ดงักลา่วต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทํารายงานความเห็นฉบบันีข้ึน้โดยศึกษาข้อมูลจากแหลง่ข้อมลูดังต่อไปนี ้

1. ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ รวมถงึจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบคุลากรของบริษัทฯ 

2. ข้อมลูและรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

3. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทย่อย 

5. ข้อมลูและรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 

6. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทย่อย 

7. ข้อมลูและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทย่อย 

8. ข้อมลูและเอกสารที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อประชาชนทัว่ไป เช่น ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และข้อมูลภาวะ

เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นฐานในการพิจารณาและจัดทํารายงานความเห็นของที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้โดยมีสมมุติฐานในการให้ความเห็นว่า ข้อมูลตามที่ได้กล่าวข้างต้นนัน้เป็นข้อมูลที่

ครบถ้วนและถกูต้องตามความเป็นจริง และไม่มีเหตกุารณ์ใดที่จะสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อผลการดําเนินธุรกิจของ

สปริงและบริษัทฯ นอกจากนีท้ี่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

หรือรับผิดชอบเก่ียวกบัความถกูต้องของข้อมูลและคํารับรองต่าง ๆ ของบริษัทฯ  

 ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและศึกษาข้อมลูดงักลา่วด้วยความ

รอบคอบ โดยใช้ความรู้และความสามารถ และความระมดัระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น

และบริษัทฯ รวมถงึความสมเหตุสมผลของรายการคืนใบอนุญาตฯ และความเหมาะสมของราคา ประกอบกบัปัจจยัต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตดัสนิใจ “อนมุติั” หรือ “ไม่อนมุติั” การเข้าทํารายการดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้  
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คาํนิยาม 

 

กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการคืนใบอนญุาต ประกาศ กสทช. เร่ืองการคืนใบอนุญาตฯ และคําสัง่หัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม สัง่ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562 

กสทช. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ี

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล  

ค่า Must Carry ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่าน

ดาวเทียม 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 

บริษัทฯ  บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ใบอนญุาตฯ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ

คมชดัปกติ ช่ือช่องรายการ SPRING 26 

ประกาศ กสทช. เร่ืองการคืนใบอนญุาตฯ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข

การจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 

2562 

ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์

ในการทํารายการที่มีนยัสาํคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สนิ ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จําหน่ ายไปซึ่ งสินท รัพ ย์  พ . ศ .  2547 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2547  

(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศ กสทช. เร่ืองการประมูลคลืน่

ความถ่ี 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

การประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท

บริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 

รายการคืนใบอนญุาตฯ บริษัท สปริง 26 จํากดั คืนใบอนญุาตฯ 

สปริง บริษัท สปริง 26 จํากดั 

สาํนกังาน ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

NBC บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทสรุป 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น  มัลติมี เ ดีย ก รุ๊ป จํากัด (มหาชน)  ครั ง้ที่  9/2562 เ ม่ือวันที่   

8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท สปริง 26 จํากัด 

(เดิมช่ือบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ ริษัทฯ ถือหุ้ นสามัญอยู่ จํ านวน  

149,999,999 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามญัที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และเป็น

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่ือช่องรายการ SPRING 26 (เดิมช่ือช่องรายการ NOW 26) มีผลตัง้แต่วันที่ 25 

เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 ทําการคืนใบอนุญาตฯ ทัง้นี ้สืบเนื่องมาจากการที่สปริงได้แจ้งความประสงค์

เป็นหนงัสอืต่อสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอคืน

ใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือเร่ืองแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้

คลืน่ความถ่ีเพือ่ให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ฉบบัลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืน

ใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยกําหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่  16 สิงหาคม 2562  

เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทัง้ กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบกําหนดมาตรการเยียวยา โดยให้สปริงประชาสัมพันธ์

มาตรการเยียวยาผู้ ใช้บริการตามที่สปริงเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วนัก่อนยติุการออกอากาศ นอกจากนี ้กสทช. 

ได้กําหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริงเป็นจํานวน 890.83 ล้านบาท (สปริงจะได้รับค่าชดเชยสทุธิหลงัหัก

ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ จํานวน 671.61 ล้านบาท และหลงัหกั ณ ที่จ่าย จะได้เงินสดค่าชดเชย จํานวน 662.70 

ล้านบาท) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกอบกบัคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม สัง่ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562 

การเข้าทํารายการคืนใบอนญุาตฯ เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 

2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มลูค่า

รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นวิธีการคํานวณที่ได้ขนาดรายการสงูสดุ และเม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิในรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึน้ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุัติในหลกัการให้สปริงแจ้งความประสงค์เป็น

หนงัสอืต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนญุาตฯ เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีจํานวน 3 รายการ จะมีขนาดรายการรวมสูงสุด

คิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เข้าข่ายรายการประเภทที่ 1 ของประกาศเร่ืองรายการได้มา

หรือจําหน่ายไปฯ โดยมีมลูค่าของรายการเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต่ํากว่าร้อยละ 100 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าว ด้วยคะแนน

8 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เสยีงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของ

ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเร่ือง

รายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กําหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้สปริงย่ืนหนงัสือขอคืนใบอนญุาตฯ กบัทาง กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้แต่วนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ

สปริงได้ปฎิบติัตามเง่ือนไขการเยียวยาผู้ ใช้บริการ รวมถงึยติุการออกอากาศแล้วในวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00.01 น. 

รวมถึงได้รับเงินค่าชดเชยจาก กสทช. แล้วเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2562 การประชุมผู้ ถือหุ้นจะจัดขึน้ในวนัที่ 27 กันยายน 

2562 ซึง่เป็นระยะเวลาภายหลงัจากที่ SPRING 26 ได้ยติุการออกอากาศไปเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่อนุมัติ

รายการคืนใบอนญุาตฯ ทางสปริงก็ไม่สามารถยกเลกิการคืนใบอนญุาตฯ ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการ

ขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในรายการนีค้วรจะเป็นการขอสตัยาบนั 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการที่บริษัทฯ เข้าทํารายการนีมี้ความสมเหตุสมผล จะช่วยลดภาระ

รายจ่ายของบริษัทฯ เนื่องจากสปริงมีผลขาดทนุมาโดยตลอดตัง้แต่เปิดดําเนินการ ซึง่ทางบริษัทฯ ต้องสนบัสนนุด้านเงินทุน

มาโดยตลอด และกรณีจะดําเนินธุรกิจต่อไป สปริงจะต้องชําระค่าใบอนุญาตที่ ค้างอยู่  จํานวน 215.07 ล้านบาท  

(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ภายในเดือนสงิหาคม 2562 ทําให้บริษัทฯ ยงัคงต้องสนบัสนนุเงินทนุต่อเนื่อง กรณีสปริงมีรายได้น้อย

กว่ารายจ่ายในอนาคต ก็จะเป็นภาระต่อบริษัทฯ 

กรณีคืนใบอนุญาตฯ ในครัง้นี ้สปริงจะได้รับค่าชดเชยสุทธิ จํานวน 671.61 ล้านบาท โดยจะมีภาระค่าใช้จ่าย 

ต่าง ๆ ในเดือนสงิหาคม 2562 ดงันี ้

  หนว่ย: ล้านบาท 

ลําดับ รายการ จาํนวน 

1 ค่าชดเชยสทุธิ 671.61 

2 ภาษีหัก ณ ที่ จ่ายของเงินชดเชย (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหัก ภาระ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท)) 

8.91 

3 เงินสดค่าชดเชย (1 - 2) 662.70 

4 ชําระเจ้าหนีค่้าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX 70.87 

5 ชําระเจ้าหนีค่้าผลติรายการ 41.25 

6 ชําระเจ้าหนีอ้ื่น ๆ 33.96 

7 ชําระเงินชดเชยการเลกิจ้าง 30.00 

8 เงินสดคงเหลอืจ่ายคืนเงินค้างจ่ายกบับริษัทฯ (3 - 4 - 5 - 6 - 7) 486.62 

 

ณ สิน้เดือนสงิหาคม สปริงจะเหลอืเงินไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดเพื่อนําไปชําระคืนหนีใ้ห้แก่เจ้าหนี ้สถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบีย้ โดยเบือ้งต้นบริษัทฯ จะนําเงินไป

ชําระหนีส้ถาบันการเงิน จํานวน 250.64 ล้านบาท และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ บริษัทฯ จะสามารถ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มุ่งเน้นการดําเนินการในธุรกิจหลักได้แก่ ช่องข่าว Nation TV 22 ซึ่งเหลือเพียง 1 ช่อง สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่

เก่ียวข้อง และการผลติเนือ้หารายการ รวมถงึธุรกิจดิจิตอล 

ข้อดีของการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ คือ (1) ได้รับเงินสดจากค่าชดเชยเพื่อนํามาชําระหนีส้นิของสปริง และบริษัทฯ 

(2) ลดผลขาดทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคตในงบการเงินรวม  (3) ลดภาระค่าใบอนญุาตฯ ที่ต้องจ่าย (4) บริษัทฯ สามารถเน้น

การดําเนินธุรกิจช่องข่าว Nation TV 22 ได้เต็มที ่และ (5) บนัทกึการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯ 

และบนัทกึกําไรจากการคืนใบอนญุาตฯ ในงบการเงินรวม ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ คือ เสยีโอกาสในการดําเนินธุรกิจ  

ทัง้นี ้ไม่มีความเสีย่งของการเข้าทํารายการ  

จากการประมาณการมูลค่าของใบอนุญาตฯ กรณีไม่คืนใบอนุญาตฯ มูลค่ายุติธรรมของใบอนุญาตฯ ที่เหมาะสม

ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) เท่ากบั 0.00 บาท เนื่องจากกระแสเงินสดของสปริงที่ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ติดลบตัง้แต่

เดือนกรกฎาคม 2562 – เมษายน 2572 ซึ่งเป็นเดือนที่ใบอนุญาตฯ หมดอาย ุเม่ือรวมจํานวนกระแสเงินสดอิสระทัง้หมด 

ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2562 – เมษายน 2572 จะได้เท่ากบั (1,068.61) ล้านบาท   

กรณีไม่คืนใบอนุญาตฯ สปริงจะต้องชําระค่าใบอนุญาตที่ค้างอยู่ จํานวน 201 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ภายในเดือนสงิหาคม 2562 ซึง่บริษัทฯ จะต้องสนบัสนนุเงินจํานวนดงักลา่ว อีกทัง้บริษัทฯ จะต้องสนบัสนนุเงินทนุต่อเนื่อง 

เนื่องจากประมาณการสปริงมีกระแสเงินสดอิสระติดลบทุกปีจนถึงวันหมดอายุใบอนุญาตฯ  และมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุนปีละประมาณ 40 – 80 ล้านบาท ทําให้เป็นภาระต่อบริษัทฯ การที่สปริงจะมีรายได้เท่ากบัรายจ่าย สปริงจะต้องมี

การเติบโตของรายได้แบบก้าวกระโดด ซึง่มีความไม่แน่นอนอยู่สงู 

กรณีคืนใบอนุญาตฯ มูลค่าใบอนุญาตฯ เท่ากับ 890.83 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าชดเชยใบอนุญาตฯ ก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ  และเป็นราคาที่สงูกว่ามลูค่ายติุธรรมของใบอนญุาตฯ กรณีไม่คืนใบอนญุาตฯ 

ดังนัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ นอกจากนี ้ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตดัสนิใจ เช่น ข้อดี และข้อด้อยของ

การทํารายการ รวมทัง้ความเสีย่งของการเข้าทํารายการ เป็นต้น 

ในการพิจารณาอนมุัติหรือไม่อนุมติัการเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตผุลประกอบ 

และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบับนี ้อย่างไรก็ตาม การ

ตดัสนิใจ “อนมุติั” หรือ “ไม่อนมุติั” การเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ลักษณะของรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

1.1 วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

สปริงได้ย่ืนหนงัสอืแจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาตฯ ต่อ กสทช. ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ 

กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ฉบบัลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และ

เห็นชอบการยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยกําหนดวันยุติการออกอากาศ ในวันที่  16 สิงหาคม 2562  

เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และกําหนดมาตรการเยียวยาผู้ ใช้บริการ นอกจากนี ้กสทช. ได้กําหนดค่าชดเชย

จากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริงเป็นจํานวน 890.83 ล้านบาท โดยสปริงจะได้รับค่าชดเชยจากการคืน

ใบอนญุาตฯ ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัยติุการออกอากาศ 

 

1.2 คู่สญัญาที่เก่ียวข้อง และความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

ผู้ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนญุาตฯ สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ผู้ คืนใบอนญุาตฯ บริษัท สปริง 26 จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ไม่มี 

 

1.3 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

ตามที่ กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เร่ืองการคืนใบอนุญาตฯ ตามคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม สัง่ 

ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562 และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการคืนใบอนญุาตฯ และเห็นชอบการยกเลิก

ใบอนญุาตฯ โดยกําหนดวนัยุติการออกอากาศ ในวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และ

กําหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้แก่สปริง ตามหนงัสอืแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้

คลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ฉบบัลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2562 นัน้ 

สปริงยงัคงมีหน้าที่ให้บริการโทรทศัน์ตามที่ได้รับอนุญาต โดยออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 

จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. ซึ่งเป็นวันยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอลตามใบอนุญาตฯ อีกทัง้ ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการเยียวยาผู้ ใช้บริการตามที่เสนอ ด้วยวิธีการ

ประชาสมัพันธ์แจ้งกําหนดวันยุติการออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 เพื่อให้ผู้ ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้

รับชม และประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องรายการ SPRING 26 และสื่อต่าง ๆ เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วนัก่อนวนัยติุการออกอากาศ 

ในการนี ้สปริงจะได้รับค่าชดเชยอนัเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ เป็นจํานวน 890.83 ล้านบาท 

ภายใน 60 วัน นับแต่วันยุติการออกอากาศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสปริงยังมิได้ชําระค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาตงวดที่ 4 ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมลูคลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 (“ประกาศ กสทช. เร่ืองการประมูลคลื่น

ความถ่ี”) จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) และภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของ

ปี 2560 ซึ่งเป็นยอดที่ชําระขาด และปี 2562 ซึ่งเป็นยอดที่ชําระล่วงหน้า จํานวน 4.16 ล้านบาท จน

ครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2561 ชําระครบถ้วนแล้ว) ดงันัน้ ค่าชดเชยอนัเนื่องมาจาก

การคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถกูหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 และภาระ

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี คงเหลอืค่าชดเชย เท่ากบั 671.61 ล้านบาท 

 

1.4 การคํานวณขนาดรายการ 

เม่ือคํานวณขนาดรายการตามประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงจากงบ

การเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบ

ทานแล้ว โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคํานวณดงันี ้

ลําดับ หลักเกณฑ์ สูตรการคํานวณ ขนาดรายการ 

1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตัวตน

สทุธิ (NTA) 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ คํ า น ว ณ ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก

ท รั พ ย์ สิน ที่ จํ า ห น่ า ย ไ ป ไ ม่ ไ ด้ เ ป็น

หลกัทรัพย์ 

N/A 

2 เกณฑ์กําไรสทุธิ ไ ม่ ส า ม า ร ถ คํ า น ว ณ ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก

ท รั พ ย์ สิน ที่ จํ า ห น่ า ย ไ ป ไ ม่ ไ ด้ เ ป็น

หลกัทรัพย์ 

N/A 

3 เกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน x 100 / มูลค่า

สิ น ท รั พ ย์ ร ว ม ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  

(890.83 x 100 / 3,271.13) 

ร้อยละ 27.23 

4 เกณฑ์มลูค่าของหลกัทรัพย์ ไม่ได้ออกหลกัทรัพย์ใหม่ N/A 

 เกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ 27.23 

 

จากการคํานวณขนาดรายการข้างต้น จะได้ขนาดรายการสงูสดุที่ร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่า

รวมของสิง่ตอบแทน และเม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึน้ก่อน

วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติในหลกัการให้สปริงแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. 

เพื่อขอคืนใบอนญุาตฯ เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในครัง้นี ้จํานวน 3 รายการ คือ 

1) รายการจําหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมีขนาด

รายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจาก

งบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสาํหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2561 

ของบริษัทฯ 
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2) รายการจําหน่ายที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 

0.37 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน

ระหว่างกาลสาํหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

3) รายการจําหน่ายที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง ถนนเทพรัตน จงัหวดัสมทุรปราการ รวมจํานวน 3 

แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดย

คํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วันที่ 30 

กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ 

ดังนัน้ การเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริงในครัง้นี ้ เม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึน้ก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัในหลกัการให้สปริง

แจ้งความประสงค์เป็นหนงัสอืต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนญุาตฯ เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะมีขนาด

รายการรวมสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เข้าข่ายรายการประเภทที่ 

1 ตามที่กําหนดในประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ถือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 50 

หรือสงูกว่า แต่ต่ํากว่าร้อยละ 100 

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับรายการคืน 

ใบอนุญาตฯ ของสปริงต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการของ

บริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นโดยมี

สารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเร่ืองรายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กําหนด พร้อมความเห็นของที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดขึน้ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทํา

รายการดงักลา่ว 

 

1.5 เหตผุลและที่มาของการเข้าทํารายการ 

เนื่องจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของอดีตผู้ บริหารของบริษัทฯ เม่ือปี 2557 ในการให้สปริงเข้า

ประมูลคลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อนําเสนอรายการสารคดี ซีรีย์ภาพยนตร์

ต่างประเทศ รายการกีฬา และรายการประเภทวาไรตี ้ทัง้ที่บริษัทฯ ไม่มีความชํานาญในการจัดการด้าน

เนือ้หาประเภทดงักล่าว โดยสปริงมีผลประกอบการขาดทนุมาโดยตลอดนบัตัง้แต่ชนะประมูลคลืน่ความถ่ี

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือตัง้แต่ปี 2557 ถึง 2561 รวมขาดทุนทัง้สิน้ประมาณ 2,474.99 

ล้านบาท ตามงบการเงินของสปริง สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสปริงยังมีภาระการจ่าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ณ วันที่  9 พฤษภาคม 2562 เป็นจํานวนสูงถึง 215.07 ล้านบาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศ กสทช. เร่ืองการคืนใบอนุญาตฯ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบกับภาวะ
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ขาดทนุมาโดยตลอดจนมีภาระหนีส้ินจํานวนมาก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจําหน่ายไปซึง่เงินลงทนุในสปริง

มาตัง้แต่ต้นปี 2561 เพื่อลดภาระด้านเงินทนุและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมและมีความ

พร้อมสาํหรับการดําเนินธุรกิจหลกัที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไปในอนาคต 

 

1.6 มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

ตามประกาศ กสทช. เร่ืองการคืนใบอนุญาตฯ สปริงจะได้รับค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืน

ใบอนุญาต จํานวน 890.83 ล้านบาท โดยจะได้ รับค่าชดเชยดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่   

16 สิงหาคม 2562 ซึง่เป็นวันยุติการออกอากาศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสปริงยังมิได้ชําระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตงวดที่  4 ตามประกาศ กสทช. เ ร่ืองการประมูลคลื่นความถ่ี จํานวน 215.07 ล้านบาท  

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 4.16 

ล้านบาท จนครบถ้วน ดงันัน้ ค่าชดเชยอนัเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถกูหักค่าสว่นที่ยงัคง

ค้างชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 และภาระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี คงเหลือค่าชดเชย 

เท่ากบั 671.61 ล้านบาท 

 

1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมลูค่าสิง่ตอบแทน 

สปริงได้รับใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 และใบอนุญาตฯ หมดอายุ วนัที่ 24 เมษายน 

2572 เป็นระยะเวลาใบอนุญาตฯ ทัง้หมด 15 ปี ด้วยค่าธรรมเนียมรวม 2,200 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมงวด

ที่ 1 ถงึ 4 รวมจํานวน 1,472 ล้านบาท งวดที่ 5 และ 6 รวมจํานวน 728 ล้านบาท 

มลูค่าสิง่ตอบแทนเป็นมูลค่าที่ได้จากวิธีการคํานวณตามประกาศ กสทช. เร่ืองการคืนใบอนุญาตฯ  

ข้อ 5 และตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ฉบบัลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2562 ที่ได้ให้ความเห็นชอบการคืนใบอนญุาตฯ การ

ยกเลกิใบอนญุาตฯ การกําหนดวนัยติุการออกอากาศในวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป 

และกําหนดมาตรการเยียวยาผู้ ใช้บริการให้แก่สปริง รวมทัง้การแจ้งค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืน

ใบอนญุาตฯ เป็นจํานวน 890.83 ล้านบาท ดงันี ้

(1)      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้ รับใบอนุญาตฯ ได้ชําระแล้วถึงงวดที่ 4 จากทัง้หมด 6 งวด 

ในช่วงอายใุบอนญุาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน คํานวณดงันี ้

=   ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตที่ชําระแล้ว x อายใุบอนญุาตในสว่นที่ไม่ได้ใช้งานคลืน่ความถ่ี (วนั) 

                                                     อายใุบอนญุาต (วนั) 

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

=  951.06 ล้านบาท 

ทัง้นีส้ปริงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ต้องชําระงวดที่ 5 และ 6 
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(2)      หกัผลประโยชน์ที่ผู้ รับใบอนญุาตฯ ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แก่ 

(2.1)    เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลืน่

ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล (“ค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX”) ตามคําสัง่คณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2561 เร่ือง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบ

กิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เท่ากับค่า MUX จํานวน 1.75 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่ง

เป็นสทิธิประโยชน์รายเดือนที่ได้รับนบัตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2561 ถงึ สงิหาคม 2562 

รวมทัง้สิน้ 26.25 ล้านบาท 

(2.2)    เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสญัญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการ

ทั่วไปผ่านดาวเทียม (“ค่า Must Carry”) ตามคําสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ 76/2559 เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โ ท ร ทัศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม  เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ส า ธ า ร ณ ะ  ล ง วันที่   

20 ธันวาคม 2559 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสนบัสนุนจนถงึวนัยุติการออกอากาศใน

วนัที่ 16 สงิหาคม 2562 เท่ากบัค่า Must Carry จํานวน 33.98 ล้านบาท ซึง่เป็นสทิธิ

ประโยชน์ที่ได้รับนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 ถงึ สงิหาคม 2562 

(3)      หกัผลประกอบกิจการของผู้ รับใบอนุญาตฯ ที่เกิดขึน้จากการประกอบกิจการตามใบอนุญาต

ในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการประกอบกิจการจนถงึวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยให้คํานวณเฉพาะ

ผลประกอบการที่มีกําไรสทุธิ 

หนว่ย: ล้านบาท 

ปี ผลประกอบการที่กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  

2557 (118.37) 

2558 (459.36) 

2559 (505.24) 

2560 (1,213.46) 

2561 (178.55) 

1 มกราคม 2562 ถงึ 11 เมษายน 2562 (43.65) 

สปริงมีผลประกอบการขาดทนุตัง้แต่ปี 2557 ถงึ 11 เมษายน 2562 ดงันัน้ จงึไม่ต้องหกัผลกําไรจาก

การประกอบกิจการ 
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สรุปรวมค่าชดเชยที่คํานวณเป็นมูลค่าสิง่ตอบแทน ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จาํนวนเงนิ  

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้ รับใบอนุญาตฯ ได้ชําระแล้วถึงงวดที่ 4 

ในช่วงอายใุบอนญุาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ตามข้อ (1) ข้างต้น 

951.06 

หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แ ก่เ งิน

สนับสนุนค่า MUX และ ค่า Must Carry ตามข้อ (2.1) และ (2.2) 

ข้างต้น 

60.23 

หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงาน ตามข้อ (3) 

ข้างต้น 

ไม่มี 

คงเหลือค่าชดเชยก่อนหักค่างวดท่ี 4 ท่ียังไม่ชําระ และภาระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 

890.83 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสปริงยังมิได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตามประกาศ กสทช. 

เร่ืองการประมูลคลื่นความถ่ี จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 4.16 ล้านบาท จนครบถ้วน (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รายปีของปี 2561 ชําระครบถ้วนแล้ว) ดงันัน้ ค่าชดเชยอนัเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถูกหัก

ค่าส่วนที่ยังคงค้างชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 และภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

คงเหลอืค่าชดเชย เท่ากบั 671.61 ล้านบาท 

 

1.8 ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ 

ในการเข้าทํารายการคืนใบอนญุาตฯ ของสปริง บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ ดงันี ้

1) ค่าชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตฯ ในครัง้นีจ้ะช่วยลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ 

สามารถชําระคืนหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีไ้ด้ และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจบุนั บริษัทฯ 

มีหนีส้ินที่มีดอกเบีย้กับสถาบันการเงินและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ประมาณ 918 ล้านบาท ณ วันที่   

9 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะนําค่าชดเชยไปชําระเจ้าหนีค่้าโครงข่ายค้างจ่าย เจ้าหนีก้ารค้า 

หนีส้นิระยะสัน้และหนีส้ินระยะยาวที่มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน และใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียน

ภายในกิจการต่อไป 

2) การขอคืนใบอนุญาตฯ ยงัช่วยลดความเสี่ยงจากการบริหารโครงสร้างทุน ทําให้มีกระแสเงินสดเข้า

มาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้อง

แบกรับภาะค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างสงู 

3) การคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ที่สูง เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนํา

ค่าชดเชยไปชําระหนีส้นิได้ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถมุ่งเน้นการดําเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และความ

เช่ียวชาญอย่างแท้จริง กลา่วคือ สือ่สิง่พิมพ์ การจดักิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสือ่โทรทัศน์ที่มีความ

เช่ียวชาญ ซึง่คือ ช่องรายการ Nation TV 22  และการผลติเนือ้หารายการ (Contents) รวมถงึธุรกิจ

ดิจิตอล เพื่อมุ่งเน้นความเข้มแข็งของเนือ้หาและแบรนด์ใน 4 ธุรกิจหลกั โดยการเช่ือมโยงและ

พัฒนารูปแบบ (Platform) จาก Offline-Online-On ground เพื่อให้เนือ้หา (Contents) สามารถ

เข้าถงึผู้บริโภคได้มากและง่ายขึน้ 

5) การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทําให้บริษัทฯ สามารถเลิกธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทนุมาโดยตลอดซึ่ง

ยังไม่สามารถคาดการณ์การทํากําไรได้ และการขอคืนใบอนญุาตฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังคงมีบริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) (“NBC”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทําหน้าที่บริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่าง

ครบวงจรทัง้การดําเนินการผลิต การจัดหารายการ และการขายเวลาในด้านสายงานข่าวสาร 

สาระบนัเทิง New Media และมีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชัน่ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของ NBC เป็นผู้

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล นําเสนอรายการประเภท

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ที่มีความชํานาญ ภายใต้ช่ือช่องรายการ Nation TV 22 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คาดการณ์ผลกระทบที่ได้รับจากการขอคืนใบอนญุาตฯ ซึง่ทําให้สปริงต้อง

เลกิจ้างพนกังานบางสว่น โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมแผนการเยียวยาพนกังานดงักล่าว โดยจะจ่ายค่าชดเชย

จากการเลิกจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานทุกประการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้

ดําเนินการเยียวยาผู้ ใช้บริการตามที่เสนอ ต่อ กสทช. ด้วยวิธีการประชาสมัพันธ์แจ้งกําหนดวันยุติการ

ออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้ รับชม และประชาชนทัว่ไปรับทราบผ่าน

สถานีโทรทัศน์ช่องรายการ SPRING 26 และสื่อต่าง ๆ เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันยุติการ

ออกอากาศ สําหรับแผนการดําเนินธุรกิจของสปริงภายหลังการคืนใบอนุญาตฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่าง

การศกึษาและหาความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจใหม่ทดแทน 

 

1.9 แผนการใช้เงินที่ได้จากการจําหน่ายสนิทรัพย์ 

สปริงจะได้รับเงินชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระ และภาระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของปี 2560 และปี 2562 จํานวน 671.61 ล้านบาท โดยจะมีภาระค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ในเดือนสงิหาคม 2562 ดงันี ้
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  หนว่ย: ล้านบาท 

ลําดับ รายการ จาํนวน 

1 ค่าชดเชยสทุธิ 671.61 

2 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินชดเชย (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อน

หกั ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท)) 

8.91 

3 เงินสดค่าชดเชย (1 - 2) 662.70 

4 ชําระเจ้าหนีค่้าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX 70.87 

5 ชําระเจ้าหนีค่้าผลติรายการ 41.25 

6 ชําระเจ้าหนีอ้ื่น ๆ 33.96 

7 ชําระเงินชดเชยการเลกิจ้าง 30.00 

8 เงินสดคงเหลอืจ่ายคืนเงินค้างจ่ายกบับริษัทฯ (3 - 4 - 5 - 6 - 7) 486.62 

ณ สิน้เดือนสงิหาคม สปริงจะเหลือเงินไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 ล้านบาท 

(ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2562 สปริงมีเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 717 ล้านบาท) เงินที่บริษัทฯ ได้จาก

สปริงจะนําไปชําระคืนหนีส้นิของบริษัทฯ โดยเบือ้งต้นบริษัทฯ จะนําเงินไปชําระหนีส้ถาบนัการเงิน จํานวน 

250.64 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด และสามารถลดภาระดอกเบีย้ที่สงูอันเกิด

จากภาระหนีส้ินดังกล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจนําเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่ม

สภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 

กลา่วคือ สือ่สิง่พิมพ์ การจดักิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสือ่โทรทัศน์ และการผลิตเนือ้หารายการ (Contents) 

ในทกุช่องทางที่สามารถเข้าถงึผู้บริโภคได้มากขึน้และเร็วขึน้ ตามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. รายละเอียดของทรัพย์สินท่ีจาํหน่ายไป 

2.1 รายละเอียดของใบอนญุาตฯ 

 

ทรัพย์สนิที่จําหน่ายไป ใบอนญุาตฯ 

ผู้ขอคืนใบอนญุาตฯ บริษัท สปริง 26 จํากดั 

ประเภทการให้บริการ ให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ

ทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบความคมชดัปกติ 

ช่องรายการ SPRING 26 

ประเภทรายการ นําเสนอสารคดีระดับโลกมุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ เ ป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจสู่

ความสําเร็จ และรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น 

วัฒนธรรม กีฬา สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และอื่น ๆ เพื่อ

ตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเมือง 

ค่าธรรมเนียมรวม 2,200 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

วนัที่ได้รับใบอนญุาตฯ 25 เมษายน 2557 

วนัที่ใบอนญุาตฯ หมดอาย ุ 24 เมษายน 2572 

หมายเลขช่องความถ่ีของมลัติเพลก็ซ์ มลัติเพลก็ซ์ที่ 5 

ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ กองทพับก 

 

2.2 รายละเอียดของบริษัท สปริง 26 จํากดั 

ช่ือบริษัท : บริษัท สปริง 26 จํากดั (เดิมช่ือบริษัท แบงคอก บิสสเินส บรอดแคสติง้ จํากดั) 

ที่ตัง้ : 1858/126 ชัน้ที่ 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะ เ บียน

ชําระแล้ว 

: 1,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 150,000,000  หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 

10.00 บาท 

คณะกรรมการ : (1) นายสมชาย มีเสน 

(2) นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ 

(3) นายฉตัรชยั ตะวนัธรงค์ 

 

2.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

สปริงประกอบธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียงในช่องรายการ SPRING 26 ซึง่เป็นช่องวาไรตี ้

ความคมชดัมาตรฐาน โดยจะนําเสนอสาระที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นรายการสารคดี รายการกีฬา รายการ

ซิทคอม รายการบันเทิง และอื่น ๆ โดยสปริงมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย คือกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์คนเมือง นัก

ธุรกิจ นกัลงทนุ และกลุม่คนรุ่นใหม่ มีอายใุบอนญุาตฯ ตัง้แต่ 25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปี 2555 30 มิถนุายน 2555 มีมติให้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท โดยมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1 ล้านบาท  

ปี 2557 9 มิถนุายน 2557 มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยเรียก

ชําระเต็มมลูค่า 

ปี 2558 17 กันยายน 2558 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท 

โดยเรียกชําระเต็มมลูค่า 

ปี 2559 13 ธันวาคม 2559  มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท 

ปี 2562  

กมุภาพนัธ์ เปลี่ยนช่ือจากบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จํากดั เป็นบริษัท สปริง 26 จํากัด 

และปรับโครงสร้างบริษัท รับพนักงานเพิ่ม จํานวนประมาณ 120 คน เพื่อรองรับแผนการ

ดําเนินงานที่ช่องรายการ SPRING 26 จะเปลีย่นจากรายการสารคดีมาเป็นรายการข่าวและ

วาไรตี ้ ก่อนมีคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไข

ปัญหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม สัง่ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562 

ที่อนญุาตให้คืนใบอนญุาตฯ ได้  

16 สงิหาคม  ยติุการออกอากาศ 

 

2.4 รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

สปริงมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วเท่ากบั 1,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

150,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 

ประกอบด้วย 

ลําดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1 บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 149,900,002 99.93% 

2 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั1 99,997 0.07% 

3 นายสมชาย มีเสน 1 0.00% 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด 150,000,000 100.00% 

หมายเหตุ :  1 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 

2.5 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินสําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

และ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของสปริงแล้ว สาํหรับไตรมาสสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 

มิถนุายน 2562 เป็นงบการเงินซึง่จดัทําโดยฝ่ายบริหาร โดยยงัไม่ได้บนัทกึบญัชีของการคืนใบอนญุาตฯ 
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

    หนว่ย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม งบก่อนตรวจสอบ 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 30 ม.ิย. 2562 

สนิทรัพย์     

สนิทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 12.74 0.94 6.22 0.92 

ลกูหนีก้ารค้า 599.08 278.20 27.41 31.27 

รายได้ค้างรับ 2.97 15.26 26.54 40.02 

ลกูหนีอ่ื้น 19.89 8.06 3.40 5.88 

สนิค้าคงเหลือ 50.33 5.59 1.59 1.69 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 143.53 138.73 120.32 142.93 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 828.54 446.78 185.48 222.72 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สิง่ปรับปรุงสนิทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 21.51 7.02 15.96 14.31 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 138.23 45.17 7.23 4.03 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบ

กิจการโทรทศัน์ 

1,600.98 703.80 641.58 610.731 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 29.15 26.16 - - 

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 0.07 10.01 19.51 - 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5.92 7.05 7.58 31.07 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,795.86 799.21 691.86 660.15 

รวมสนิทรัพย์ 2,624.40 1,246.00 877.35 882.87 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีส้นิหมุนเวียน     

เจ้าหนีก้ารค้า 215.51         91.69       137.72  160.27 

เจ้าหนีอ่ื้น 859.41   1,042.17       744.40  770.13 

ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่ายท่ีถึงกําหนด

ชําระในหนึง่ปี2 

362.63      184.99                -    - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33.49         13.12          41.59  86.64 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 41.81         19.27          42.00  28.12 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 1,512.85   1,351.24       965.71  1,045.15 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน     

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบ

กิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย 

700.04      700.76       897.91  900.883 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8.26           4.22            2.49  17.36 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 708.31      704.98       900.40  918.24 

รวมหนีส้นิ 2,221.16   2,056.21    1,866.11  1,963.39 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    หนว่ย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม งบก่อนตรวจสอบ 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 30 ม.ิย. 2562 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทนุเรือนหุ้น     

ทนุจดทะเบียน     

หุ้ นสามัญ 150,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 10 บาท 

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว     

หุ้ นสามัญ 150,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 10 บาท 

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (1,096.76) (2,310.22) (2,488.76)  (2,580.52) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 403.24 (810.22)  (988.76) (1,080.52) 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,624.40  1,246.00   877.35  882.87 

หมายเหตุ :   1   ยังไม่ได้บนัทึกการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตฯ จํานวน 643.66 ล้านบาท การยกเว้น

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตฯ ท่ีต้องชําระสองงวดสดุท้าย และการคืนใบอนญุาตฯ  
2   คําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติท่ี 9/2561 เร่ือง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ กําหนดระยะเวลาการพัก

ชําระค่าธรรมเนียมไม่เกินสามปี สัง่ ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
3   ยังไม่ได้บนัทึกการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ท่ีต้องชําระสองงวดสุดท้าย และการคืนใบอนุญาตฯ 

ของสปริง 

 

(2) งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

    หนว่ย : ล้านบาท  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบตรวจสอบประจาํปี งบก่อนตรวจสอบ 

2559 2560 2561 6M/2562 

รายได้     

รายได้จากการให้บริการ 175.29  186.25  193.14  142.58 

รายได้อ่ืน1 2.26  10.26  30.92  16.91 

รวมรายได้ 177.49  196.51  224.06  159.49 

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทนุการให้บริการ  (520.31)  (433.10)  (222.61)  (194.29) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (21.89)  (43.71)  (14.64)  (20.52) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (18.77)   (34.21)  (118.76)  (29.84) 

ผลขาดทนุจากการลดมูลค่าของสนิทรัพย์ -      (864.17)2                -    - 

รวมค่าใช้จ่าย (560.97)   (1,375.19)  (356.01)  (244.66) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 

(383.48)  (1,178.68)  (131.95) (85.17) 

ต้นทนุทางการเงิน (63.99) (31.79)  (20.43)  (6.58) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    หนว่ย : ล้านบาท  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบตรวจสอบประจาํปี งบก่อนตรวจสอบ 

2559 2560 2561 6M/2562 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (447.48) (1,210.47)  (152.39)  (91.75) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (57.77)   (2.99) (26.16) - 

กาํไรสาํหรับปี/งวด (505.24)   (1,213.46) (178.55)  (91.75) 

หมายเหตุ : 1 รายได้อ่ืน ตัง้แต่ปี 2560 สว่นใหญ่จะเป็น (1) เงินสนบัสนุนค่า Must Carry จํานวนไม่เกิน 384,000 ดอลลาร์

สหรัฐต่อปี เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 และ (2) เงินสนบัสนนุค่าโครงข่ายทีวี

ดิจิตอล MUX เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 

มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2563 
 2 ขาดทนุจากการลดมูลค่าใบอนญุาตฯ จํานวน 785.51 ล้านบาท 

(3) งบกระแสเงินสด 

    หนว่ย : ล้านบาท  

งบกระแสเงินสด งบตรวจสอบประจาํปี งบก่อนตรวจสอบ 

2559 2560 2561 6M/2562 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน 68.67 264.96 18.39 2.08 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (553.13) (271.27) (2.88) (0.79) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 492.85 (5.49) (10.23) (6.59) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 8.39 (11.79) 5.28 (5.30) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ต้นงวด 4.35 12.74 0.94 6.22 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายงวด 12.74 0.94 6.22 0.92 

 

2.6 เรทติง้ช่อง SPRING 26 ทัว่ประเทศ ของปี 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

 -

 25

 50

 75

 100

 125

 150

 175

 200

ม.
ค.

-6
1

ก.
พ

.-6
1

มี.
ค.

-6
1

เม
.ย

.-6
1

พ
.ค

.-6
1

มิ.
ย.

-6
1

ก.
ค.

-6
1

ส.
ค.

-6
1

ก.
ย.

-6
1

ต.
ค.

-6
1

พ
.ย

.-6
1

ธ.
ค.

-6
1

ม.
ค.

-6
2

ก.
พ

.-6
2

มี.
ค.

-6
2

เม
.ย

.-6
2

พ
.ค

.-6
2

มิ.
ย.

-6
2

เร
ทติ

ง้

จํา
นว

นผ
ู้ชม

จํานวนผู้ชม (พนัคน) เรทติง้

23 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตัวเลขผู้ ชมและเรทติง้จากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จํากัด ของช่อง  

SPRING 26 ในช่วงต้นปี 2561 จํานวนผู้ชมเฉลี่ยประมาณ 100,000 คน เรทติง้อยู่ประมาณ 0.19 จํานวน

ผู้ชมปรับตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องจากเหตกุารณ์ทีมหมปู่า 13 ชีวิต ติดถํา้หลวง 

จงัหวดัเชียงราย แต่หลงัจากนัน้ ก็ลดลงเร่ือย ๆ จนปัจจบุนั ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จํานวนผู้ชมเฉลีย่ประมาณ 

140,000 คน เรทติง้อยู่ประมาณ 0.25 

 

2.7 ภาวะอตุสาหกรรม 

เป็นระยะเวลา 5 ปีมาแล้ว นับแต่จํานวนช่องฟรีทีวีที่เพิ่มขึน้เป็น 22 ช่อง จากการประมูลกิจการ

โทรทัศน์ดิจิตอล อุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอลยังอยู่ในภาวะการแข่งขันรุนแรง ประกอบกับการขยายตัว

ของดิจิตอลแพลตฟอร์มอื่นที่แทบจะไม่มีต้นทนุหรือต้นทุนน้อยมาก ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทัง้ 22 ช่อง 

ส่วนใหญ่ประสบภาวะการขาดทุน เม่ือรายได้จากการโฆษณาลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และถูก

แบ่งด้วยจํานวนช่องฟรีทีวีที่เพิ่มขึน้ และสือ่ในแพลตฟอร์มใหม่ ๆ 

แม้ กสทช. หาแนวทางช่วยเหลือตัง้แต่ปี 2559 โดยการผ่อนผันจ่ายเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

งวดที่ 4-6 และช่วยจ่ายค่า Must Carry ร้อยละ 100 ในปี 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี สนบัสนนุค่าโครงข่าย

ทีวีดิจิตอล MUX ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 2 ปี แต่หลายช่องยังประสบภาวะขาดทุน ถึงที่สดุแล้วต้องใช้

มาตรา 44 อีกครัง้เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562 เปิดโอกาสให้ผู้ ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลสามารถคืน

ใบอนุญาต ทัง้ยังได้รับเงินชดเชย และมีทีวีดิจิตอลคืนใบอนุญาต รวม 7 ช่อง  ประกอบด้วย (1) ไบรท์ ทีวี 

ช่อง 20 (2) สปริงนิวส์ 19 (3) สปริง 26 หรือ Now 26 เดิม (4) วอยซ์ ทีวี 21 (5) MCOT Family (6) ช่อง 3 

แฟมิลี ่และ (7) ช่อง 3 เอสดี 

สําหรับเม็ดเงินโฆษณาในทีวีดิจิตอล ในปี 2559 มีจํานวน 67,545 ล้านบาท ปี 2560 ลดลงเป็น 

62,873 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า และในปี 2561 เพิ่มขึน้เป็น 66,000 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า สาํหรับในปี 2562 สมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และธุรกิจสือ่แห่งประเทศไทย 

ประมาณตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาในทีวีดิจิตอล เท่ากับปี 2561 หรืออยู่ที่ 66,000 ล้านบาท ไม่มีการเติบโต 

เนื่องจาก ความกดดนัที่บริษัทต่าง ๆ จะต้องลดต้นทนุ และเพิ่มประสทิธิภาพของการใช้จ่ายเงินซือ้โฆษณา

ให้มากขึน้ รวมถึงยังไม่เห็นแนวโน้มของการใช้เงินโฆษณาเพิ่มขึน้ในบริษัทโทรคมนาคม ผู้ ค้าปลีก 

ร้านอาหาร ธนาคาร รวมทัง้ บริษัทขายสนิค้าอปุโภคบริโภค 
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3. ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

สบืเนื่องจากสปริงได้แจ้งความประสงค์เป็นหนงัสอืต่อสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ

โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอคืนใบอนญุาตฯ เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ กสทช. ได้มี

หนงัสอืเร่ืองแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบ

ดิจิตอล ฉบับลงวันที่  27 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิก 

ใบอนญุาตฯ โดยกําหนดวนัยติุการออกอากาศในวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทัง้ กสทช. 

ยังได้ให้ความเห็นชอบกําหนดมาตรการเยียวยา โดยให้สปริงประชาสมัพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ ใช้บริการตามที่

สปริงเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วนัก่อนยติุการออกอากาศ  

ทัง้นี ้สปริงได้ปฎิบัติตามเง่ือนไขการเยียวยาผู้ ใช้บริการ และยุติการออกอากาศแล้วในวันที่ 16 สิงหาคม 

2562 เวลา 00.01 น. รวมถงึได้รับเงินค่าชดเชยจาก กสทช. แล้วเม่ือวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 การประชมุผู้ ถือหุ้นจะ

เกิดขึน้ในวนัที่ 27 กนัยายน 2562 ซึง่เป็นระยะเวลาภายหลงัจากที่ SPRING 26 ได้ยติุการออกอากาศไปเรียบร้อย

แล้ว ดงันัน้ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่อนมุติัรายการคืนใบอนญุาตฯ ทางสปริงก็ไม่สามารถยกเลกิการคืนใบอนญุาตฯ ได้ 

 

3.1 ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทจดทะเบียน 

การคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของสปริง จะลดภาระรายจ่ายของบริษัทฯ เนื่องจากสปริงมีผลขาดทุน

มาโดยตลอดตัง้แต่เปิดดําเนินการ ณ ปัจจบุนั สปริงมีขาดทนุสะสมประมาณ 2,581 ล้านบาท ซึง่ทางบริษัทฯ 

จะต้องสนบัสนนุด้านเงินทนุมาโดยตลอด กรณีจะดําเนินธุรกิจต่อไป สปริงจะต้องชําระค่าใบอนญุาตที่ค้าง

อยู่ จํานวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ภายในเดือนสงิหาคม 2562 ตามคําสัง่หวัหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติที่  4/2562 เ ร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคม สัง่ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562  ทําให้บริษัทฯ ยงัคงต้องสนบัสนุนเงินทนุต่อเนื่อง กรณีสปริงมี

รายได้น้อยกว่ารายจ่ายในอนาคต ก็จะเป็นภาระต่อบริษัทฯ  

กรณีขอคืนใบอนญุาตฯ ในครัง้นี ้สปริงจะได้รับค่าชดเชยสทุธิ จํานวน 671.61 ล้านบาท (หกั ภาระ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระกบั กสทช. แล้ว) โดยจะมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในเดือนสงิหาคม 2562 ดงันี ้

  หนว่ย: ล้านบาท 

ลําดับ รายการ จาํนวน 

1 ค่าชดเชยสทุธิ 671.61 

2 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินชดเชย (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหกั 

ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท)) 

8.91 

3 เงินสดค่าชดเชย (1 - 2) 662.70 

4 ชําระเจ้าหนีค่้าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX 70.87 

5 ชําระเจ้าหนีค่้าผลติรายการ 41.25 

6 ชําระเจ้าหนีอ้ื่น ๆ 33.96 

7 ชําระเงินชดเชยการเลกิจ้าง 30.00 

8 เงินสดคงเหลอืจ่ายคืนเงินค้างจ่ายกบับริษัทฯ (3 - 4 - 5 - 6 - 7) 486.62 
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ณ สิน้เดือนสงิหาคม สปริงจะเหลือเงินไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 ล้านบาท 

ทําให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพื่อให้บริษัทฯ นําไปชําระคืนหนีใ้ห้แก่ เจ้าหนี ้สถาบันการเงินเพื่อลดอัตรา

ดอกเบีย้ โดยเบือ้งต้นบริษัทฯ จะนําเงินไปชําระหนีส้ถาบนัการเงิน จํานวน 250.64 ล้านบาท และสามารถ

ดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

ภายหลงัคืนใบอนุญาตฯ บริษัทฯ จะสามารถมุ่งเน้นการดําเนินการในธุรกิจหลักได้แก่ ช่องข่าว 

Nation TV 22 ซึ่งเหลือเพียง 1 ช่อง สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง และการผลิตเนือ้หารายการ 

รวมถงึธุรกิจดิจิตอล  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วตัถปุระสงค์ในการเข้าทํารายการคืนใบอนุญาตฯ ในครัง้

นีถื้อว่าสมเหตสุมผล 

 

3.2 ข้อดี และข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 

3.2.1 ข้อดีของการเข้าทํารายการ 

(1) ได้รับเงินสดจากค่าชดเชยเพื่อนํามาชําระหนีส้นิของสปริง และบริษัทฯ 

  ปัจจบุนั สปริงมีเงินค้างจ่ายบริษัทฯ ประมาณ 717 ล้านบาท (อ้างอิงงบการเงิน ณ 

วนัที่ 30 มิถนุายน 2562) สปริงจะได้รับค่าชดเชยสทุธิ จํานวน 671.61 ล้านบาท (หกั ภาระ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระกับ กสทช. แล้ว) ทาง กสทช. จะหัก ณ ที่จ่ายของเงินชดเชย 

จํานวน 8.91 ล้านบาท (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหัก ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่ค้างชําระ 

(890.83 ล้านบาท)) สปริงจะได้รับเงินสดค่าชดเชย จํานวน 662.70 ล้านบาท ในเดือน

สิงหาคม สปริงนําเงินที่ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จํานวน 176.08 ล้านบาท ณ สิน้เดือน

สงิหาคม สปริงจะเหลอืเงินไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 ล้านบาท เพื่อ

นํามาชําระหนีส้นิของบริษัทฯ และเป็นเงินทนุหมุนเวียนในบริษัทฯ โดยเบือ้งต้นบริษัทฯ จะ

นําเงินไปชําระหนีส้ถาบนัการเงิน จํานวน 250.64 ล้านบาท 

 ในกรณีที่สปริงไม่คืนใบอนุญาตฯ สปริงจะต้องชําระค่าใบอนญุาตที่ค้างอยู่ จํานวน 

215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะต้อง

สนบัสนนุเงินจํานวนดงักลา่ว อีกทัง้บริษัทฯ จะต้องสนบัสนนุเงินทนุต่อเนื่อง เนื่องจากสปริง

มีผลขาดทุนมาโดยตลอดตัง้แต่เปิดดําเนินการ ณ ปัจจุบัน สปริงมีขาดทุนสะสมประมาณ 

2,581 ล้านบาท ทําให้เป็นภาระต่อบริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่ได้รับเงินค้างจ่ายที่สปริงคงค้าง

คืนเลย หากสปริงยงัคงขาดทนุต่อเนื่อง 

(2) ลดผลขาดทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคตในงบการเงินรวม  

ตัง้แต่ปี 2559-2561 สปริงมีผลการดําเนินงานขาดทนุ ในปี 2559 จํานวน 505 ล้าน

บาท ปี 2560 จํานวน 1,213 ล้านบาท และปี 2561 จํานวน 179 ล้านบาท สถานการณ์

ปัจจุบันสปริงยังคงมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยู่ กรณีที่สปริงมีผลการดําเนินงานขาดทนุ
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ต่อเนื่องในอนาคต การคืนใบอนญุาตฯ จะทําให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับรู้การขาดทนุในงบการเงิน

รวมอีกต่อไป  

แม้ว่าจะมีทีวีดิจิตอลคืนใบอนญุาต 6 ช่อง (ไม่รวมสปริง) แต่ในภาวะเศรษฐกิจทัง้ใน

ประเทศ และเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แนน่อนและอ่อนไหวสงู ความกดดนัที่บริษัทต่าง ๆ 

จะต้องลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินซือ้โฆษณาให้มากขึน้ ทําให้

ช่องทางการโฆษณาผ่านทีวีดิจิตอลไม่มีการเติบโต แต่จะเติบโตในช่องทางโฆษณาผ่าน

อินเตอร์เน็ตอย่างก้าวกระโดด อีกทัง้สปริงเองพยายามปรับเปลีย่นผงัรายการจากเร่ิมแรกที่

เป็นช่องข่าวธุรกิจ จนมาเป็นสารคดี และล่าสุดเป็นช่องข่าวและวาไรตี ้ก็ยังไม่ประสบ

ผลสาํเร็จ ดงันัน้การดําเนินกิจการต่อไปมีโอกาสที่สปริงจะยังขาดทนุต่อเนื่อง 

(3) ลดภาระค่าใบอนญุาตฯ ที่ต้องจ่าย 

ในกรณีประกอบกิจการต่อไป สปริงจะต้องชําระค่าใบอนุญาตฯ ที่ค้างอยู่ จํานวน 

215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ภายในเดือนสงิหาคม 2562 การคืนใบอนญุาตฯ จะ

ทําให้บริษัทฯ ไม่ต้องหาเงินมาชําระค่าใบอนญุาตที่ค้างอยู ่

(4) บริษัทฯ สามารถเน้นการดําเนินธุรกิจช่องข่าว Nation TV 22 ได้เต็มที ่

เนื่องจากช่องรายการ SPRING 26 นําเสนอรายการสารคดี กีฬา ข่าว และรายการ

ประเภทวาไรตี ้ที่บริษัทฯ ไม่มีความชํานาญในการจัดการด้านเนือ้หาประเภทดังกล่าว 

ขณะที่ช่องข่าว Nation TV 22 บริษัทฯ มีความชํานาญอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบ

ธุรกิจด้านข่าวมาเป็นระยะเวลานาน  

ตัง้แต่ปี 2559-2561 สปริงมีผลการดําเนินงานขาดทนุ ในปี 2559 จํานวน 505 ล้าน

บาท ปี 2560 จํานวน 1,213 ล้านบาท และปี 2561 จํานวน 179 ล้านบาท ขณะที่บริษัท เอ็น

บีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด ซึง่เป็นผู้ รับใบอนุญาตช่องข่าว Nation TV 22 มีผลการดําเนินงาน

ขาดทุน ในปี 2559 จํานวน 242 ล้านบาท ปี 2560 จํานวน 728 ล้านบาท และปี 2561 

จํานวน 8 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จํากดั ขาดทนุน้อยกว่าสปริงมาก 

เม่ือคืนใบอนญุาตฯ ของสปริงแล้ว บริษัทฯ จะเหลอืสถานีโทรทศัน์ดิจิตอลเพียงช่อง

เดียว คือ ช่องข่าว Nation TV 22 ทําให้บริษัทฯ สามารถทุ่มทรัพยากรลงไปได้อย่างเต็มที ่ ไม่

มีการทบัซ้อนกนัของกลุม่ลกูค้าในการขายโฆษณา หรือการเช่าช่วงเวลา 

ทัง้นีแ้ผนการดําเนินธุรกิจของสปริงภายหลงัคืนใบอนุญาตฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่าง

การศกึษาและหาความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจใหม่ทดแทน 
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(5) บนัทกึการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯ และบนัทกึกําไรจากการคืน

ใบอนญุาตฯ ในงบการเงินรวม 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าใบอนุญาตฯ ของสปริง จํานวน 

785.51 ล้านบาท ในงบการเงินรวม จากค่าใบอนุญาตฯ ที่ทาง คสช. ได้ยกเว้น มีผลให้

บริษัทฯ บันทึกการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตฯ จํานวน 643.66 ล้าน

บาท ในงบการเงินรวมปี 2561 อีกทัง้ยงัสามารถบนัทกึกําไรจากการคืนใบอนญุาตฯ จํานวน 

309.23 ล้านบาท (ประมาณการ) จากเงินค่าชดเชยที่ได้รับ โดยจะบนัทกึบญัชีในงบการเงิน

รวม ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 กําไรจากการคืนใบอนุญาตฯ คํานวณจากค่าชดเชยจาก

การคืนใบอนญุาตฯ หกัด้วยมลูค่าใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 

 

3.2.2 ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ 

เสยีโอกาสในการดําเนนิธุรกิจ 

กรณีสปริงไม่คืนใบอนุญาตฯ จะมีค่าใบอนุญาตฯ ที่ค้างชําระ จํานวน 215.07 ล้านบาท 

(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ค่าใบอนุญาตฯ ส่วนที่เหลือทาง คสช. ได้ยกเว้นให้ และทาง กสทช. จะเป็น

ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล (MUX) ทัง้หมด ภายหลงัเดือนพฤษภาคม 

2563 ทําให้ภาระค่าใช้จ่ายภายหลงันัน้ จะเหลือเพียงค่าใช้จ่ายโดยตรงในการประกอบธุรกิจทีวี

ดิจิตอล เช่น ค่าพนกังาน ค่าซือ้ลขิสทิธ์ิรายการ ค่าเช่าสตดิูโอ ค่าเช่าสญัญาณดาวเทียม เป็นต้น 

การคืนใบอนุญาตฯ ทําให้สปริงเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจในอนาคต สปริงมีโอกาส

ขายโฆษณาได้มากขึน้ จากการที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลรายอื่นคืนใบอนุญาต จํานวน 6 ราย แต่

ก็ยงัมีความไม่แน่นอนอยู่มากถงึรายได้ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต และสปริงสามารถมีผลการดําเนินงาน

ที่มีกําไร 

 

3.3 ความเสีย่งของการเข้าทํารายการ 

- ไม่มี -  
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4. ความเหมาะสมของราคา 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าใบอนุญาตฯ ใน 2 กรณี คือ 1) กรณีไม่คืน

ใบอนญุาตฯ และ 2) กรณีคืนใบอนญุาตฯ 

1) กรณีไม่คืนใบอนญุาตฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินความเหมาะสมของมูลค่าใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดงันี ้

(1) วิธีมลูค่าใบอนญุาตฯ ทางบญัชี (Book Value Approach) 

(2) วิธีปรับปรุงมลูค่าใบอนญุาตฯ ทางบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

(3) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 

(1) วิธีมลูค่าใบอนญุาตฯ ทางบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าใบอนุญาตฯ ตามวิธีนี ้เป็นการประเมินจากมูลค่าใบอนุญาตฯ ทางบญัชี โดย

อ้างอิงงบก่อนตรวจสอบของสปริง ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 แสดงรายละเอียดประกอบดงัต่อไปนี ้

 หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงนิ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 610.73 

จากการประเมินมูลค่าใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีมูลค่าใบอนุญาตฯ ตามบัญชี จะได้มูลค่าใบอนุญาตฯ  

เท่ากบั 610.73 ล้านบาท 

การประเมินมลูค่าใบอนุญาตฯ โดยวิธีนี ้จะสะท้อนมลูค่าใบอนญุาตฯ ตามบญัชีของสปริง ณ วนัที่ 

30 มิถนุายน 2562 เท่านัน้ โดยมิได้สะท้อนความสามารถในการทํากําไรของสปริงในอนาคต ดังนัน้ ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึ ไม่เหมาะสม วิธีการประเมินมลูค่าใบอนญุาตฯ ของสปริงด้วยวิธีการดงักลา่ว 

 

(2) วิธีปรับปรุงมลูค่าใบอนญุาตฯ ทางบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

ในกรณีไม่คืนใบอนุญาตฯ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  4/2562 เ ร่ือง 

มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม สัง่ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562 

สปริงจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ต้องชําระสองงวดสุดท้าย มูลค่าใบอนุญาตฯ จึง

ประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมลูค่าใบอนญุาตฯ ทางบญัชี ดงันี ้

การประเมินมูลค่าใบอนญุาตฯ ตามวิธีนีเ้ป็นการประเมินจากมูลค่าใบอนญุาตฯ ทางบญัชี อ้างอิง

งบก่อนตรวจสอบของสปริง ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 พร้อมทัง้ปรับปรุงด้วยภาระค่าธรรมเนียม

29 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบอนญุาตฯ ที่ทางสปริงได้รับการยกเว้น รวมถงึการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯ 

ซึง่แสดงรายละเอียดประกอบ ดงัต่อไปนี ้

การปรับปรุงมลูค่าตามวิธีปรับปรุงมลูค่าใบอนุญาตฯ ทางบญัชี 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงนิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 610.73 

รายการปรับปรุง  

     สนิทรัพย์ใบอนญุาตฯ (ลดลงจากภาระค่าธรรมเนียมที่ยกเว้น)1 (702.29) 

     การกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯ2 643.66 

มูลค่าใบอนุญาตฯ ท่ีปรับปรุงแล้ว 552.11 

                          หมายเหต ุ:  1  คํานวณจากมูลค่าใบอนญุาตฯ ท่ีลดลงจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนญุาตฯ ท่ีต้องชําระสองงวดสดุท้าย 
    2  คํานวณจากเงินชดเชยท่ีจะได้รับจาก กสทช. หกัค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้จากการคืนใบอนญุาตฯ 

จากการประเมินมูลค่าใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าใบอนุญาตฯ ตามบัญชี จะได้มูลค่า

ใบอนญุาตฯ ของสปริง เท่ากบั 552.11 ล้านบาท  

การประเมินมูลค่าใบอนุญาตฯ โดยวิธีนี ้ เป็นวิธีที่นําข้อด้อยของวิธีมูลค่าใบอนุญาตฯ ทางบญัชีมา

แก้ไขปรับปรุง โดยปรับปรุงรายการทรัพย์สนิต่าง ๆ ให้สะท้อนข้อมลูปัจจบุนั แต่มิได้สะท้อนความสามารถ

ในการทํากําไรของสปริงในอนาคต ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึ ไม่เหมาะสม วิธีการประเมินมูลค่า

ใบอนญุาตฯ ของสปริงด้วยวิธีการดงักลา่ว 

 

(3) วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมินมูลค่าใบอนุญาตฯ ตามวิธีนีเ้ป็นวิธีที่คํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต 

โดยการคํานวณหามูลค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดสทุธิ โดยใช้ต้นทนุทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เป็นอตัราคิดลด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําประมาณการทางการเงินของสปริง ในช่วงเวลาตัง้แต่เดือน

กรกฎาคม 2562 – เมษายน 2572 ตามระยะเวลาของใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิตอล ภายใต้สมมุติฐาน

ดงัต่อไปนี ้ 

สปริงเร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางการหารายได้จากการขายโฆษณาอย่างเดียว เป็นรายได้จากการให้

เช่าช่วงเวลาเพิ่มเติม เร่ิมตัง้แต่กลางปี 2561 วิธีการขายโฆษณาจากเดิมที่ขายผ่านทางบริษัทฯ มาตลอด 

ทําให้สปริงมีลกูหนีก้ารค้าคงเหลือจํานวนมาก  และสปริงเร่ิมขายโฆษณาด้วยพนักงานของสปริงทัง้หมด

ตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2562  
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ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 สปริงมีการปรับโครงสร้างพนักงาน โดยรับพนกังานเพิ่มจํานวนประมาณ 

120 คน และมีการปรับผังรายการโดยเพิ่มรายการข่าว และวาไรตี ้ เพื่อรองรับแผนการดําเนินงานที่ ช่อง

รายการ SPRING 26 จะเปลีย่นจากสารคดีมาเป็นข่าวและวาไรตีใ้นอนาคต 

ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึใช้ข้อมูลเดือนมกราคม – มิถนุายน 2562 ในการประมาณการ

ผลการดําเนินงานในอนาคต เนื่องจากรายได้และต้นทนุสะท้อนแผนการดําเนินงานของสปริงในปัจจบุนั 

(1.1) รายได้ 

รายได้จากการเช่าช่วงเวลา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้รายได้จากการเช่าช่วงเวลาแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 

ช่วงที่ 1 : 06.00 น. – 24.00 น. 

1) จํานวนชัว่โมงต่อวนั  

จํานวนชั่วโมงต่อวันของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของเ ดือน 

มีนาคม - มิถนุายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริงได้ใช้ผงัรายการลา่สดุ 

จํานวนชั่วโมงต่อวันของปี 2563 - 2572 เท่ากับ จํานวนชั่วโมงต่อวันของเดือนกุมภาพันธ์ 

2562 ซึง่สงูที่สดุในช่วงเดือนมกราคม - มิถนุายน 2562 

2) ราคาขายต่อชัว่โมง  

ราคาขายต่อชั่วโมงของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของเดือน 

มีนาคม - มิถนุายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริงได้ใช้ผงัรายการลา่สดุ 

ราคาขายต่อชั่วโมงของปี 2563 - 2572 กําหนดให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ต่อปี ตามอัตราเติบโต

เฉลี่ยของค่าโฆษณาของปี 2559 – 2562 อ้างอิงสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่ง

ประเทศไทย 

ช่วงที่ 2 : 0.00 น. – 06.00 น. 

1) จํานวนชัว่โมงต่อวนั  

จํานวนชัว่โมงต่อวนัของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากบั ค่าเฉลีย่ของเดือนมีนาคม 

- มิถนุายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริงได้ใช้ผงัรายการลา่สดุ 

จํานวนชัว่โมงต่อวนัของปี 2563 - 2572 เท่ากบั จํานวนชัว่โมงต่อวนัของเดือนมีนาคม 2562 

ซึง่สงูที่สดุในช่วงเดือนมกราคม - มิถนุายน 2562 

2) ราคาขายต่อชัว่โมง  

ราคาขายต่อชั่วโมงของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของเดือน 

มีนาคม - มิถนุายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริงได้ใช้ผงัรายการลา่สดุ 
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ราคาขายต่อชั่วโมงของปี 2563 - 2572 กําหนดให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ต่อปี ตามอัตราเติบโต

เฉลี่ยของค่าโฆษณาของปี 2559 - 2562 อ้างอิงสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่ง

ประเทศไทย 

 ตัวเลขจริง ประมาณการ 

รายการ มค. 62 กพ. 62 มีค. 62 เมย. 62 พค. 62 มิย. 62 2H/62 2563 2564 2565 

06.00 น. – 24.00 น.           

จํานวนวนั (วนั) 31 28 31 30 31 30 184 366 365 365 

เวลาท่ีขายได้ (ชัว่โมง/วนั)  3.22  4.29  3.89  3.21  3.17  4.00  3.57   4.29   4.29   4.29  

ราคาท่ีขายได้ (บาท/ชม.)  90,238  95,787  101,689  125,653   112,154  93,187 108,171  111,416  114,758  118,201  

อตัราการเติบโตของราคา        3% 3% 3% 

รายได้ (ล้านบาท)  9.00   11.50   12.27   12.09   11.04   11.19   71.04  174.86  179.61  185.00 

0.00 น. – 06.00 น.           

จํานวนวนั (วนั) 31 28 31 30 31 30 184 366 365 365 

เวลาท่ีขายได้ (ชัว่โมง/วนั)  3.76   4.25   4.50   3.43   4.10   4.50   4.13   4.50   4.50   4.50  

ราคาท่ีขายได้ (บาท/ชม.) 19,285  26,319  20,424  23,280  18,413  18,753   20,217   20,824   21,448   22,092  

อตัราการเติบโตของราคา         3% 3% 3% 

รายได้ (ล้านบาท)  2.25   3.13   2.85   2.40   2.34   2.53   15.37   34.30   35.23   36.29  

รายได้รวม (ล้านบาท)  11.25   14.63   15.12   14.49   13.38   13.72   86.42   209.16   214.84   221.29  

 

 ประมาณการ    

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570 2571 มค.-เมย. 72    

06.00 น. – 24.00 น.           

จํานวนวนั (วนั) 365 366 365 365 365 366 120    

เวลาท่ีขายได้ (ชัว่โมง/วนั)  4.29   4.29   4.29   4.29   4.29   4.29   4.29     

ราคาท่ีขายได้ (บาท/ชม.) 121,747 125,400 129,162 133,036 137,028 141,138 145,372    

อตัราการเติบโตของราคา 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%    

รายได้ (ล้านบาท)  190.55   196.81   202.16   208.22   214.47   221.51   74.80     

0.00 น. – 06.00 น.           

จํานวนวนั (วนั) 365 366 365 365 365 366 120    

เวลาท่ีขายได้ (ชัว่โมง/วนั)  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50    

ราคาท่ีขายได้ (บาท/ชม.)  22,755   23,437   24,140   24,865   25,611   26,379   27,170     

อตัราการเติบโตของราคา  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%    

รายได้ (ล้านบาท)  37.37   38.60   39.65   40.84   42.07   43.45   14.67     

รายได้รวม (ล้านบาท)  227.93   235.41   241.81   249.06   256.53   264.95   89.48     
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รายได้จากการขายโฆษณา 

1) นาทีโฆษณา  

อ้างอิงจากเวลาในการโฆษณาเฉลีย่ตามที่กฎหมายกําหนด คือ เฉลีย่ชั่วโมงละไม่เกิน 10 

นาที และพิจารณาอัตราที่ขายโฆษณาได้ของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากับ 

ค่าเฉลี่ยของเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริงได้ใช้ผัง

รายการลา่สดุ และอตัราทีข่ายโฆษณาได้ของปี 2563 - 2572 เท่ากบั อตัราทีข่ายโฆษณาได้

ของเดือนมีนาคม 2562 ซึง่สงูที่สดุในช่วงเดือนมกราคม - มิถนุายน 2562 

2) ราคาค่าโฆษณาเฉลีย่  

ราคาค่าโฆษณาเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของเดือน

มีนาคม - มิถนุายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริงได้ใช้ผงัรายการลา่สดุ 

ราคาค่าโฆษณาเฉลีย่ของปี 2563 - 2572 กําหนดให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ต่อปี ตามอตัราเติบโต

เฉลี่ยของค่าโฆษณาของปี 2559 – 2562 อ้างอิงสมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจสื่อแห่ง

ประเทศไทย 

 ตัวเลขจริง ประมาณการ 

รายการ มค. 62 กพ. 62 มีค. 62 เมย. 62 พค. 62 มิย. 62 2H/62 2563 2564 2565 

จํานวนวนั (วนั) 31 28 31 30 31 30 184 366 365 365 

เวลาโฆษณาตอ่ชั่วโมง (นาที) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

เวลาขายโฆษณาตอ่วนั 

(ชั่วโมง/วนั)1 

14.78 13.71 14.11 14.79 14.83 14.00 14.43 13.71 13.71 13.71 

เวลาท่ีขายได้ (นาที) 4,583 3,839 4,373 4,438 4,596 4,199 26,552 50,186 50,048 50,048 

เวลาท่ีขายได้จริง (นาที) 2,863 2,518 3,519 3,427 3,308 2,784 19,648 40,389 40,278 40,278 

อตัราที่ขายได ้ 62.48% 65.58% 80.48% 77.22% 71.98% 66.30% 74.00% 80.48% 80.48% 80.48% 

ราคาคา่โฆษณา (บาท/นาที) 2,106 2,362 3,175 2,464 1,812 3,898  2,837  2,922   3,010   3,100  

อัต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ค่ า

โฆษณา  
       3% 3% 3% 

รายได้ (ล้านบาท)  6.03   5.95   11.18   8.44   5.99   10.85   55.74   118.03   121.24   124.87  

หมายเหต ุ: 1 เวลาขายโฆษณาตอ่วนั (ชั่วโมง/วนั) คํานวณจาก ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ตัง้แต ่06.00 น. - 24.00 น. หักด้วยเวลาจากการเช่าช่วงเวลา

ท่ีขายได้ ตัง้แต ่06.00 น. - 24.00 น. 
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 ประมาณการ    

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570 2571 มค.-เมย. 72    

จํานวนวนั (วนั) 365 366 365 365 365 366 120    

เวลาโฆษณาตอ่ชั่วโมง(นาที) 10 10 10 10 10 10 10    
เวลาขายโฆษณาตอ่วนั 

(ชั่วโมง/วนั)1 

13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 13.71 

   

เวลาท่ีขายได้ (นาที) 50,048 50,186 50,048 50,048 50,048 50,186 16,454    

เวลาท่ีขายได้จริง (นาที) 40,278 40,389 40,278 40,278 40,278 40,389 13,242    

อตัราที่ขายได ้ 80.48% 80.48% 80.48% 80.48% 80.48% 80.48% 80.48%    

ราคาคา่โฆษณา (บาท/นาที)  3,193   3,289   3,388   3,489   3,594   3,702   3,813     

อตัราการเติบโตของค่าโฆษณา  3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%    

รายได้ (ล้านบาท)  128.62   132.84   136.45   140.55   144.76   149.51   50.49     

หมายเหต ุ: 1 เวลาขายโฆษณาตอ่วนั (ชั่วโมง/วนั) คํานวณจาก ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ตัง้แต ่06.00 น. - 24.00 น. หัก

ด้วยเวลาจากการเช่าช่วงเวลาท่ีขายได้ ตัง้แต ่06.00 น. - 24.00 น. 

 

รายได้อื่น 

1) รายได้จากสือ่ออนไลน์ 

รายได้จากสือ่ออนไลน์ เช่น Facebook Google YouTube และ Line เป็นต้น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้รายได้จากสือ่ออนไลน์ของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

2562 เท่ากบั ค่าเฉลีย่ของเดือนมีนาคม - มิถนุายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริง

เร่ิมมีรายได้จากสื่อออนไลน์ รายได้จากสื่อออนไลน์ของปี 2563 - 2572 กําหนดให้เพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.42 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อ 10 ปีที่ผ่านมา 

 ตัวเลขจริง ประมาณการ 

รายการ มค. 62 กพ. 62 มีค. 62 เมย. 62 พค. 62 มิย. 62 2H/62 2563 2564 2565 

รายได้จากส่ือออนไลน์ -     -     1.11   0.72   1.06   1.10   1.00   1.01   1.03   1.04  

อตัราการเติบโต        1.42% 1.42% 1.42% 

 

 ประมาณการ    

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570 2571 มค.-เมย. 72    

รายได้จากส่ือออนไลน์  1.06   1.07   1.09   1.10   1.12   1.13   0.38     

อตัราการเติบโต  1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42%    
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2) เงินสนบัสนนุค่า Must Carry 

ตามคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 เร่ือง มาตรการสง่เสริม

การประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

สาธารณะ มีคําสัง่ให้ กสทช. จัดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสญัญาณโทรทัศน์ที่

ให้บริการเป็นการทัว่ไปผ่านดาวเทียมเป็นระยะเวลา 3 ปี เร่ิมแต่วนัที่ 20 ธันวาคม 2559 ถึง

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางสปริงได้รับเงินสนับสนุน จํานวนไม่เกิน 384,000 ดอลลาร์

สหรัฐต่อปี หรือ คิดเป็น 11.82 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงอตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก

ระหว่างธนาคารที่ 30.774 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2562) ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้เงินสนับสนุนค่า 

Must Carry ตามประกาศดงักลา่ว 

 

3) เงินสนบัสนนุค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX 

ตามคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2561 เร่ือง มาตรการบรรเทา

ผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ มีคําสัง่ให้ กสทช. จัดให้มีการสนับสนุนค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล 

MUX ให้กบัผู้ รับใบอนญุาตฯ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการโครงข่ายทีวี

ดิจิตอล MUX ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 24 เดือน เ ร่ิมตัง้แต่วันที่  1 มิถุนายน 2561 –  

31 พฤษภาคม 2563 ดงันัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้เงินสนบัสนุนค่า

โครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX ตามประกาศดงักลา่ว 

 ประมาณการ 

รายการ 2H/62 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 มค.-เมย. 72 

รายได้จากส่ือออนไลน์  1.00   1.01   1.03   1.04   1.06   1.07   1.09   1.10   1.12   1.13  0.38 

อตัราการเติบโต - 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 

สนับสนุนคา่ Must Carry  5.91  -    - - - - - - - - - 

สนับสนุนค่าโครงข่ายทีวี

ดิจิตอล MUX 

 10.50   8.75  - - - - - - - - - 

รวมรายได้อ่ืน (ลบ.)  17.41   9.76   1.03   1.04   1.06   1.07   1.09   1.10   1.12   1.13   0.38  

 

(1.2) ต้นทนุการให้บริการ 

1) ค่าเช่าดาวเทียม  

อ้างอิงตามสญัญา ปัจจบุนัสปริงมีค่าเช่า 384,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือ คิดเป็น 11.82 

ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงอตัราแลกเปลีย่นถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัระหว่างธนาคารที่ 30.774 บาท

ต่อดอลลาร์สหรัฐของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) และไม่มีการ

ปรับขึน้ค่าเช่าหลงัหมดสญัญา 
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2) ค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX   

อ้างอิงตามสญัญา ซึง่ปัจจุบันสปริงมีค่าเช่าเดือนละ 3.50 ล้านบาท และภายหลังเดือน

พฤษภาคม 2563 ทาง กสทช. จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล 

MUX ทัง้หมด ตามคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการ

แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศ น์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง  ณ วันที่   

11 เมษายน 2562 

 

3) ต้นทนุการให้บริการอื่น ๆ เช่น ค่าผลติรายการ เงินเดือนพนกังานฝ่ายผลติ เป็นต้น   

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ต้นทุนของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เท่ากับ 

ค่าเฉลี่ยของเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริงปรับ

โครงสร้างการทํางานและพนักงานเรียบร้อยแล้ว ต้นทุนของปี 2563 - 2572 กําหนดให้

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.42 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อ 10 ปีที่ผ่านมา 

       หนว่ย : ล้านบาท 

 ตัวเลขจริง ประมาณการ 

รายการ มค. 62 กพ. 62 มีค. 62 เมย. 62 พค. 62 มิย. 62 2H/62 2563 2564 2565 

ค่าเช่าดาวเทียม  1.05   1.04   1.01   1.00   1.00   1.01   5.91   11.82   11.82   11.82  

ค่าเช่าโครงขา่ย  3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   3.50   21.00   17.50   -     -    

ต้นทนุการให้บริการอ่ืน ๆ  10.01   19.84   25.48   25.21   23.99  24.48   148.75   301.73   306.01   310.36  

อตัราการเติบโต        1.42% 1.42% 1.42% 

รวมต้นทุนการให้บริการ  14.55   24.38   29.99   29.71   28.50  28.99   175.66   331.04   317.83   322.17  

 

      หนว่ย : ล้านบาท 

 ประมาณการ 

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570 2571 มค.-เมย. 72 

ค่าเช่าดาวเทียม  11.82   11.82   11.82   11.82   11.82   11.82   3.94  

ค่าเช่าโครงขา่ย  -     -     -     -     -     -     -    

ต้นทนุการให้บริการอ่ืน ๆ  314.76   319.23   323.77   328.36   333.03   337.75   114.18  

 อตัราการเติบโต 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 

รวมต้นทุนการให้บริการ  326.58   331.05   335.58   340.18   344.84   349.57   118.12  
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(1.3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

1) ค่าคอมมิชชัน่ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ค่าคอมมิชชั่นของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

เท่ากบั ค่าเฉลีย่ของเดือนมีนาคม - มิถนุายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทางสปริงปรับ

โครงสร้างการทํางานเรียบร้อยแล้ว ค่าคอมมิชชัน่ของปี 2563 - 2572 กําหนดให้เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 1.42 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อ 10 ปีที่ผ่านมา 

 

2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เช่น ค่าจ้าง เงินเดือนพนกังาน ค่าทําบญัชี เป็นต้น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของเดือนกรกฎาคม - 

ธันวาคม 2562 เท่ากบั ค่าเฉลีย่ของเดือนมีนาคม - มิถนุายน 2562 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่

ทางสปริงปรับโครงสร้างการทํางานเรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 

2563 - 2572 กําหนดให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.42 ต่อปี ตามอตัราเงินเฟ้อ 10 ปีที่ผ่านมา 

 

       หนว่ย : ล้านบาท 

 ตัวเลขจริง ประมาณการ 

รายการ มค. 62 กพ. 62 มีค. 62 เมย. 62 พค. 62 มิย. 62 2H/62 2563 2564 2565 

ค่าคอมมิชชัน่  0.50   0.28   6.12   1.51   1.86  (1.11)1  12.57   25.50   25.86   26.23  

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 

 2.66   4.86   5.93   6.06   6.27  4.73   34.47   69.91   70.91   71.91  

อตัราการเติบโต        1.42% 1.42% 1.42% 

   หมายเหตุ :  1 มีการกลบัรายการค่าคอมมิชชัน่ในเดือนก่อนหน้า 

      หนว่ย : ล้านบาท    

 ประมาณการ    

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570 2571 มค.-เมย. 72    

ค่าคอมมิชชัน่  26.60   26.98   27.36   27.75   28.15   28.55   9.65     

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 

 72.94   73.97   75.02   76.09   77.17   78.26   26.46     

อตัราการเติบโต  1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42% 1.42%    
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(1.4) เงินทนุหมนุเวียนที่ใช้ในการดําเนินงาน 

รายการ สมมติฐาน 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 

- ลกูหนีก้ารค้า ค่าเฉลีย่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของ ปี 2562 

- ลกูหนีอ้ื่น ค่าเฉลีย่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของ ปี 2562 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ 

- เจ้าหนีก้ารค้า ค่าเฉลีย่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของ ปี 2562 

- เจ้าหนีอ้ื่น ค่าเฉลีย่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของ ปี 2562 

รายได้ค้างรับ ร้อยละของรายได้รวมตามค่าเฉลีย่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของ ปี 2562 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวมตามค่าเฉลี่ยไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 

2562 

                                หมายเหตุ : การใช้ค่าเฉล่ียไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของ ปี 2562 เพ่ือให้สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

 ตัวเลขจริง ประมาณการ 

รายการ Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 กค. 62 - 2572 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)       

- ลกูหนีก้ารค้า 178    49    36    34    33  33 

- ลกูหนีอ่ื้น     4      2      3      2      4  3 

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (วนั)       

- เจ้าหนีก้ารค้า 258  126  119  128  128  128 

- เจ้าหนีอ่ื้น 138    55    47    49    42  45 

รายได้ค้างรับ (ร้อยละของรายได้รวม) 21.00 22.34 12.21 20.84 13.48 17.16 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม) 7.54 9.48 9.84 20.55 19.43 19.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1.5) งบประมาณลงทนุ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้งบลงทุนสําหรับเคร่ืองใช้สํานักงาน  ยานพาหนะและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของปี 2567 เท่ากับ 1.74 ล้านบาท ตามเงินลงทุนในปี 2561 เนื่องจากปี 

2567 เป็นปีที่ตดัค่าเสือ่มและค่าตดัจําหน่ายทรัพย์สนิที่ลงทนุในปี 2561 จนครบ 

     หนว่ย : ล้านบาท 

 ตัวเลขจริง ประมาณการ 

รายการ 2559 2560 2561 มค.-มิย. 62 2567 

เคร่ืองใช้สาํนกังาน 1.69 - 0.35 -  0.35 

ยานพาหนะ - - 1.01 - 1.01 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.11 - 0.38 - 0.38 

รวมงบประมาณลงทุน 1.80 - 1.74 - 1.74 

         

(1.6) ประมาณการกระแสเงินสดอิสระ 

งบกําไรขาดทนุ 

      หน่วย : ล้านบาท 

 ตัวเลขจริง ประมาณการ 

รายการ 2559 2560 2561 มค.-มิย. 62 กค.-ธค. 62 2563 2564 2565 

รายได้จากการเชา่ช่วงเวลา 0.00 0.50 48.57 82.59  86.42   209.16   214.84   221.29  

รายได้จากการขายโฆษณา 150.28 185.75 144.57 48.44  55.74   118.03   121.24   124.87  

รายได้อ่ืน 0.28 8.33 29.97 20.90  17.41   9.76   1.03   1.04  

รายได้รวม 150.56 194.58 223.11 151.93  159.57   336.95   337.11   347.20  

ต้นทุนการให้บริการ (305.52) (223.39) (147.52) (156.12) (175.66)   (331.04)   (317.83)   (322.17)  

คา่คอมมิชชั่น - - (5.68) (9.16)  (12.57)   (25.50)  (25.86)  (26.23)  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (38.80) (55.60) (88.12) (30.50)  (34.47)   (69.91)  (70.91)  (71.91)  

รวมค่าใช้จ่าย (344.32) (278.99) (241.32) (195.78)  (222.70)   (426.46)   (414.60)   (420.32)  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้

ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือม 

(193.76) (84.42) (18.21) (43.85) (63.13)  (89.51)  (77.49)  (73.12)  

 

    หน่วย : ล้านบาท    

  ประมาณการ    

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570 2571 มค.-เมย. 72    

รายได้จากการเชา่ช่วงเวลา  227.93   235.41   241.81   249.06   256.53   264.95   89.48     

รายได้จากการขายโฆษณา  128.62   132.84   136.45   140.55   144.76   149.51   50.49     

รายได้อ่ืน  1.06   1.07   1.09   1.10   1.12   1.13   0.38     

รายได้รวม  357.60   369.32   379.35   390.71   402.41   415.60   140.35     

ต้นทุนการให้บริการ  (326.58)   (331.05)   (335.58)   (340.18)   (344.84)   (349.57)   (118.12)     
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    หน่วย : ล้านบาท    

  ประมาณการ    

รายการ 2566 2567 2568 2569 2570 2571 มค.-เมย. 72    

คา่คอมมิชชั่น  (26.60)   (26.98)   (27.36)   (27.75)   (28.15)   (28.55)   (9.65)     

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (72.94)   (73.97)   (75.02)   (76.09)   (77.17)  (78.26)   (26.46)    

รวมค่าใช้จ่าย  (426.12)   (432.00)   (437.97)   (444.02)   (450.16)  (456.38)   (154.23)     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้

ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือม 

(68.52)  (62.68)  (58.62)  (53.31)  (47.74)  (40.78)  (13.88)     

 

ประมาณการกระแสเงินสด 

       หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
กค.-

ธค.62 

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้

ภาษีเงินได้ และค่าเส่ือม 

(63.13)  (89.51)  (77.49)  (73.12)  (68.52)  (62.68)  (58.62)  (53.31)  

ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง เ งิ น ทุ น

หมุนเวียน1 

 6.29  (24.15)  (10.43)   1.13   1.10   0.80   1.31   1.01  

ค่าใบอนญุาตค้างจ่าย (201.00)2        

เงินลงทนุ - - - - - (1.74) - - 

กระแสเงินสดอิสระ (257.84)  (113.67)  (87.92)  (71.99)  (67.42)  (63.62)  (57.31)  (52.30)  

หมายเหตุ :  1 การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน คํานวณจากการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนหกัด้วยหนีส้ินหมุนเวียนของงวด  

ปัจจุบนัเทียบกบังวดก่อนหน้า 

2 ค่าใบอนญุาตฯ งวดท่ี 4 ท่ียงัไม่ชําระ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

 หน่วย : ล้านบาท        

รายการ 2570 2571 มค.-เมย. 72        

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนดอกเบีย้ภาษี

เงินได้ และค่าเส่ือม 

(47.74)  (40.78)  (13.88)         

ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง เ งิ น ทุ น

หมุนเวียน 

 0.97   0.63  (195.74)         

ค่าใบอนญุาตค้างจ่าย           

เงินลงทนุ - - -        

กระแสเงินสดอิสระ (46.77)  (40.15)  (209.62)         
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(1.7) มลูค่าใบอนญุาตฯ 

กระแสเงินสดของสปริงที่ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระติดลบตัง้แต่เดือน

กรกฎาคม 2562 – เมษายน 2572 ซึง่เป็นเดือนที่ใบอนุญาตฯ หมดอาย ุ เม่ือรวมจํานวนกระแสเงิน

สดอิสระทัง้หมดตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2562 – เมษายน 2572 จะได้เท่ากับ (1,068.61) ล้านบาท 

โดยยงัไม่ได้คิดเป็นมลูค่าปัจจบุนั 

ดงันัน้มลูค่าใบอนญุาตฯ ของสปริง มีค่าเท่ากบั 0 บาท ตามการประเมินมูลค่าใบอนุญาตฯ 

โดยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด  

สปริงจะต้องชําระค่าใบอนุญาตที่ค้างอยู่ จํานวน 201 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ซึง่บริษัทฯ จะต้องสนับสนุนเงินจํานวนดังกล่าว อีกทัง้บริษัทฯ จะต้อง

สนบัสนนุเงินทนุต่อเนื่อง จากประมาณการสปริงมีกระแสเงินสดอิสระติดลบทกุปีจนถงึวนัหมดอายุ

ใบอนุญาตฯ  และมีผลการดําเนินงานขาดทุนปีละประมาณ 40 – 80 ล้านบาท ทําให้เป็นภาระต่อ

บริษัทฯ การที่สปริงจะมีรายได้เท่ากบัรายจ่าย สปริงจะต้องมีการเติบโตของรายได้แบบก้าวกระโดด 

ซึง่มีความไม่แน่นอนอยู่สงู  

วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที่ได้วิเคราะห์ถึงการดําเนินงานในอดีต ตลอดจนได้คํานึงถึง

ศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและการทํากําไรของบริษัทในอนาคตตามหลกัการดําเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้

สะท้อนมูลค่าใบอนุญาตฯ ได้ดีกว่าวิธีอื่น ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึ เหมาะสม วิธีการประเมินมูลค่า

ใบอนญุาตฯ ของสปริง ด้วยวิธีการดงักลา่ว 

ตารางสรุปการประเมินมลูค่าใบอนุญาตฯ ของสปริง ด้วยวิธีต่าง ๆ 

วิธีประเมินมูลค่า มูลค่าท่ีประเมินได้  

(ล้านบาท) 

ความเหมาะสมของวิธีการประเมิน 

1. วิธีมลูค่าใบอนญุาตฯ ทางบญัชี 610.73 ไม่เหมาะสม 

2. วิธีมลูค่าปรับปรุงใบอนญุาตฯ ทางบญัชี 552.11 ไม่เหมาะสม 

3. วิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด 0.00 เหมาะสม 
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2) กรณีคืนใบอนญุาตฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินความเหมาะสมของมูลค่าใบอนุญาตฯ โดยพิจารณาจาก

ค่าชดเชยจาก กสทช. จากการคืนใบอนญุาตฯ โดยไม่หกัค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ ดงันี ้

หนว่ย: ล้านบาท 

รายการ จาํนวนเงนิ 

ค่าชดเชยก่อนหักค่างวดที่ 4 ที่ยังไม่ชําระ และภาระค่าธรรมเนียม

ใบอนญุาตรายปีของปี 2560 และปี 25621 

890.832 

หมายเหตุ :  1 อ้างอิง หวัข้อ 1.7 เกณฑ์ท่ีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิง่ตอบแทน 
          2 สปริงจะได้รับค่าชดเชยสทุธิหลงัหกัภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีค้างชําระ จํานวน 671.61 ล้านบาท และ         

หลงัหกั ณ ท่ีจ่าย จะได้เงินสดค่าชดเชย จํานวน 662.70 ล้านบาท 

ดงันัน้ มลูค่าใบอนญุาตฯ เท่ากบั 890.83 ล้านบาท ซึง่เท่ากบัค่าชดเชยที่ได้รับ 

ตารางสรุปการประเมินมลูค่าใบอนุญาตฯ ของสปริง 

หนว่ย: ล้านบาท 

วิธีประเมินมูลค่า มูลค่าที่ประเมินได้   

1. กรณีไม่คืนใบอนญุาตฯ 0.00 

2. กรณีคืนใบอนญุาตฯ 890.83 

 

 มูลค่าใบอนุญาตฯ กรณีคืนใบอนุญาตฯ เท่ากับ 890.83 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าใบอนุญาตฯ กรณีไม่คืน

ใบอนญุาตฯ เท่ากบั 0 บาท  
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5. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น  มัลติมี เ ดีย ก รุ๊ป จํากัด (มหาชน)  ครั ง้ที่  9/2562 เ ม่ือวันที่   

8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท สปริง 26 จํากัด 

(เดิมช่ือบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จํากัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ ริษัทฯ ถือหุ้ นสามัญอยู่ จํ านวน  

149,999,999 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามญัที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และเป็น

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ช่ือช่องรายการ SPRING 26 (เดิมช่ือช่องรายการ NOW 26) มีผลตัง้แต่วันที่ 25 

เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 ทําการคืนใบอนุญาตฯ ทัง้นี ้สืบเนื่องมาจากการที่สปริงได้แจ้งความประสงค์

เป็นหนงัสอืต่อสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อขอคืน

ใบอนุญาตฯ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือเร่ืองแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้

คลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ฉบบัลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืน

ใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยกําหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่  16 สิงหาคม 2562  

เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทัง้ กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบกําหนดมาตรการเยียวยา โดยให้สปริงประชาสัมพันธ์

มาตรการเยียวยาผู้ ใช้บริการตามที่สปริงเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วนัก่อนยติุการออกอากาศ นอกจากนี ้กสทช. 

ได้กําหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริงเป็นจํานวน 890.83 ล้านบาท (สปริงจะได้รับค่าชดเชยสทุธิหลงัหัก

ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ จํานวน 671.61 ล้านบาท และหลงัหกั ณ ที่จ่าย จะได้เงินสดค่าชดเชย จํานวน 662.70 

ล้านบาท) ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการ

โทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกอบกบัคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 

4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม สัง่ ณ วนัที่ 11 เมษายน 2562 

การเข้าทํารายการคืนใบอนญุาตฯ เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 

2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่า

รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นวิธีการคํานวณที่ได้ขนาดรายการสงูสดุ และเม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิในรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึน้ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนมุัติในหลกัการให้สปริงแจ้งความประสงค์เป็น

หนงัสอืต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนญุาตฯ เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีจํานวน 3 รายการ จะมีขนาดรายการรวมสูงสุด

คิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เข้าข่ายรายการประเภทที่ 1 ของประกาศเร่ืองรายการได้มา

หรือจําหน่ายไปฯ โดยมีมลูค่าของรายการเท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกว่า แต่ต่ํากว่าร้อยละ 100 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศสําหรับการเข้าทํารายการดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทํารายการดงักล่าว ด้วยคะแนน

เสยีงไม่ต่ํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของ
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ผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเร่ือง

รายการได้มาหรือจําหน่ายไปฯ กําหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้สปริงย่ืนหนงัสือขอคืนใบอนญุาตฯ กบัทาง กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2562 และ

สปริงได้ปฎิบติัตามเง่ือนไขการเยียวยาผู้ ใช้บริการ รวมถงึยติุการออกอากาศแล้วในวนัที่ 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00.01 น. 

รวมถึงได้รับเงินค่าชดเชยจาก กสทช. แล้วเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2562 การประชุมผู้ ถือหุ้นจะจัดขึน้ในวนัที่ 27 กันยายน 

2562 ซึง่เป็นระยะเวลาภายหลงัจากที่ SPRING 26 ได้ยติุการออกอากาศไปเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่อนุมัติ

รายการคืนใบอนญุาตฯ ทางสปริงก็ไม่สามารถยกเลกิการคืนใบอนญุาตฯ ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการ

ขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในรายการนีค้วรจะเป็นการขอสตัยาบนั 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการที่บริษัทฯ เข้าทํารายการนีมี้ความสมเหตุสมผล จะช่วยลดภาระ

รายจ่ายของบริษัทฯ เนื่องจากสปริงมีผลขาดทนุมาโดยตลอดตัง้แต่เปิดดําเนินการ ซึง่ทางบริษัทฯ ต้องสนบัสนนุด้านเงินทุน

มาโดยตลอด และกรณีจะดําเนินธุรกิจต่อไป สปริงจะต้องชําระค่าใบอนุญาตที่ ค้างอยู่  จํานวน 215.07 ล้านบาท  

(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ภายในเดือนสงิหาคม 2562 ทําให้บริษัทฯ ยงัคงต้องสนบัสนนุเงินทนุต่อเนื่อง กรณีสปริงมีรายได้น้อย

กว่ารายจ่ายในอนาคต ก็จะเป็นภาระต่อบริษัทฯ 

กรณีคืนใบอนุญาตฯ ในครัง้นี ้สปริงจะได้รับค่าชดเชยสุทธิ จํานวน 671.61 ล้านบาท โดยจะมีภาระค่าใช้จ่าย 

ต่าง ๆ ในเดือนสงิหาคม 2562 ดงันี ้

  หนว่ย: ล้านบาท 

ลําดับ รายการ จาํนวน 

1 ค่าชดเชยสทุธิ 671.61 

2 ภาษีหัก ณ ที่ จ่ายของเงินชดเชย (ร้อยละ 1 ของค่าชดเชยก่อนหัก ภาระ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ค้างชําระ (890.83 ล้านบาท)) 

8.91 

3 เงินสดค่าชดเชย (1 - 2) 662.70 

4 ชําระเจ้าหนีค่้าโครงข่ายทีวีดิจิตอล MUX 70.87 

5 ชําระเจ้าหนีค่้าผลติรายการ 41.25 

6 ชําระเจ้าหนีอ้ื่น ๆ 33.96 

7 ชําระเงินชดเชยการเลกิจ้าง 30.00 

8 เงินสดคงเหลอืจ่ายคืนเงินค้างจ่ายกบับริษัทฯ (3 - 4 - 5 - 6 - 7) 486.62 

 

ณ สิน้เดือนสงิหาคม สปริงจะเหลอืเงินไว้จ่ายคืนเงินค้างจ่ายกับบริษัทฯ จํานวน 486.62 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดเพื่อนําไปชําระคืนหนีใ้ห้แก่เจ้าหนี ้สถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบีย้ โดยเบือ้งต้นบริษัทฯ จะนําเงินไป

ชําระหนีส้ถาบันการเงิน จํานวน 250.64 ล้านบาท และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ บริษัทฯ จะสามารถ
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มุ่งเน้นการดําเนินการในธุรกิจหลักได้แก่ ช่องข่าว Nation TV 22 ซึ่งเหลือเพียง 1 ช่อง สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่

เก่ียวข้อง และการผลติเนือ้หารายการ รวมถงึธุรกิจดิจิตอล 

ข้อดีของการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ คือ (1) ได้รับเงินสดจากค่าชดเชยเพื่อนํามาชําระหนีส้นิของสปริง และบริษัทฯ 

(2) ลดผลขาดทนุที่จะเกิดขึน้ในอนาคตในงบการเงินรวม  (3) ลดภาระค่าใบอนญุาตฯ ที่ต้องจ่าย (4) บริษัทฯ สามารถเน้น

การดําเนินธุรกิจช่องข่าว Nation TV 22 ได้เต็มที ่และ (5) บนัทกึการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯ 

และบนัทกึกําไรจากการคืนใบอนญุาตฯ ในงบการเงินรวม ข้อด้อยของการเข้าทํารายการ คือ เสยีโอกาสในการดําเนินธุรกิจ  

ทัง้นี ้ไม่มีความเสีย่งของการเข้าทํารายการ  

จากการประมาณการมูลค่าของใบอนุญาตฯ กรณีไม่คืนใบอนุญาตฯ มูลค่ายุติธรรมของใบอนุญาตฯ ที่เหมาะสม

ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) เท่ากบั 0.00 บาท เนื่องจากกระแสเงินสดของสปริงที่ประมาณการโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ติดลบตัง้แต่

เดือนกรกฎาคม 2562 – เมษายน 2572 ซึ่งเป็นเดือนที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ เม่ือรวมจํานวนกระแสเงินสดอิสระทัง้หมด 

ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2562 – เมษายน 2572 จะได้เท่ากบั (1,068.61) ล้านบาท   

กรณีไม่คืนใบอนุญาตฯ สปริงจะต้องชําระค่าใบอนุญาตที่ค้างอยู่ จํานวน 201 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ภายในเดือนสงิหาคม 2562 ซึง่บริษัทฯ จะต้องสนบัสนนุเงินจํานวนดงักลา่ว อีกทัง้บริษัทฯ จะต้องสนบัสนนุเงินทนุต่อเนื่อง 

เนื่องจากประมาณการสปริงมีกระแสเงินสดอิสระติดลบทุกปีจนถึงวันหมดอายุใบอนุญาตฯ  และมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุนปีละประมาณ 40 – 80 ล้านบาท ทําให้เป็นภาระต่อบริษัทฯ การที่สปริงจะมีรายได้เท่ากบัรายจ่าย สปริงจะต้องมี

การเติบโตของรายได้แบบก้าวกระโดด ซึง่มีความไม่แน่นอนอยู่สงู 

กรณีคืนใบอนุญาตฯ มูลค่าใบอนุญาตฯ เท่ากับ 890.83 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าชดเชยใบอนุญาตฯ ก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ  และเป็นราคาที่สงูกว่ามลูค่ายติุธรรมของใบอนญุาตฯ กรณีไม่คืนใบอนญุาตฯ 

ดังนัน้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ นอกจากนี ้ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตดัสนิใจ เช่น ข้อดี และข้อด้อยของ

การทํารายการ รวมทัง้ความเสีย่งของการเข้าทํารายการ เป็นต้น 

ในการพิจารณาอนมุัติหรือไม่อนมุติัการเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ 

และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็ตาม การตดัสนิใจ 

“อนมุติั” หรือ “ไม่อนมุติั” การเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคัญ 
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ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด 

 
 
 

__________________________________ 
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

  
 
 

_________________________________ 
(นายกสิณ เทียนชยั) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

 

 

     ___________________________________ 

  (นายกสิณ เทียนชยั) 

  ผู้ควบคมุการปฏิบติังาน 
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เอกสารแนบ 

ข้อมูลท่ีสําคัญของบริษัท 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ประวติัความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคัญ 

บริษั ท  เ นชั่น  มัล ติ มี เ ดีย  ก รุ๊ป  จํ ากัด  (มหาชน ) (“บริษั ทฯ ”) ก่อตั ง้ เ ป็นบ ริ ษั ท จํากัด  ภ ายใ ต้ ช่ือ  

“บริษัท บิสซิเนสรีวิว จํากัด” ในปี 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย

หนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ “The Nation” ต่อมาในปี 2531 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บริษัท เนชั่น  

พบัลชิซ่ิง กรุ๊ป จํากดั” และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จากนัน้ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ในปี 

2536 และเปลีย่นช่ือบริษัทฯ เป็น “บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)” ในปี 2539 

 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ด้านเงินทุน การบริหารงาน และการประกอบธุรกิจของ 

กลุม่บริษัทฯ ในระหว่าง ปี 2555 - ปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ปี 2555 - บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) (“NBC”) ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย 

ช่ือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด (“NMM”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อเผยแพร่ผ่านสือ่โทรทศัน์ และสือ่รูปแบบใหม่ โดย NBC ถือหุ้นใน NMM ร้อยละ 99.99 

- เปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1.00 บาท เป็น 0.53 บาท และลดทนุจดทะเบียนชําระแล้ว

จาก 1,647,740,300 บาท เป็น 873,302,359 บาท  

- บริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตัง้บริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ

เผยแพร่ผ่านสือ่โทรทศัน์ และสือ่รูปแบบใหม่ ดงันี ้

1) บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จํากดั (“NNV”) ถือหุ้นโดย NBC ร้อยละ 99.99 

2) บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จํากดั ถือหุ้นโดย NBC ร้อยละ 99.99 

3) บริษัท เนชั่น คิดส์ จํากัด ถือหุ้นโดย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) (“NINE”) ร้อยละ 99.99 

4) บริษัท แบงคอก บิสสเินส บรอดแคสติง้ จํากดั (ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท สปริง 26 จํากัด 

(“สปริง”)) ถือหุ้นโดย บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั (“KTM”) ร้อยละ 99.99 

5) บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จํากัด ถือหุ้นโดย บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด 

(“NNN”) ร้อยละ 99.99 

ปี 2556 - ที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน

โดยไม่คิดมลูค่า จํานวนไม่เกิน 1,647,740,300 หน่วย และอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ 

บริษัทย่อย (ESOP) โดยไม่คิดมูลค่า จํานวนไม่เกิน 82,387,015 หน่วย รวมทัง้อนมุัติการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 873,302,359 บาท เป็น 2,663,572,195 บาท  
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ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

- NBC เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 541,843,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทํา

ให้ทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จาก 178,500,000 บาท เป็น 720,343,962 บาท  

- NINE เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 174,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทํา

ให้ทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จาก 85,000,000 บาท เป็น 259,250,000 บาท  

- NINE ได้จดัตัง้บริษัทย่อย ช่ือบริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จํากดั ประกอบธุรกิจสถาบนักวดวิชาที่เก่ียวข้อง

กบัการศกึษาความรู้วิชาทกุแขนง 

- สปริงเป็นผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชดัปกติในราคา 2,200 ล้าน

บาท และ NNV เป็นผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระในราคา 1,338 ล้าน

บาท 

ปี 2557 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้ นในสปริงจากเดิมที่   

บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน KTM ร้อยละ 99.99 มาเป็น ถือโดยตรงร้อยละ 99.80  

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ NINE มีมติอนุมัติซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เนชั่น

เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (“NEE”) จากผู้ ร่วมทุนที่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เอ็กมอนท์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ เอ/เอส จํานวน 24,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ในจํานวนเงิน 10 ล้าน

บาท ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของ NINE ใน NEE จากเดิมร้อยละ 49.99 เปลีย่นเป็นร้อยละ 98.99 

และ NEE ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท เนชัน่ โกบอล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (“NGE”) 

ปี 2559  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ NINE ได้รับทราบการควบรวมกิจการของบริษัทย่อย 2 แห่ง 

โดย บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับหนังสือการ์ตูนทางฝ่ังตะวันออก 

(NINE ถือหุ้ นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว) ควบรวมกิจการกับ NGE 

ดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เก่ียวกับสาระบันเทิงด้านความรู้ (NINE ถือหุ้ นร้อยละ 98.99 ของทุนจด

ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว) ภายหลังการควบรวมกิจการ บริษัทย่อยทางอ้อม ใช้ช่ือ บริษัท  

โกลบอล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั ดําเนินธุรกิจสิง่พิมพ์ทัง้หมด 

ปี 2561 - ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติให้จําหน่าย

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ โดยวิธีการประกวดราคา โดยทรัพย์สนิที่เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา มี

ดงันี ้

1) เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เนชัน่ ย ูจํากดั  

2) เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท ดบับลวิพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

3) เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั 

49 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ปี การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

4) ที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง ประกอบด้วย 

4.1)  ที่ดินและอาคารบริเวณ ถนนเทพรัตน์ กม. 29.5 

4.2)  ที่ดินบริเวณถนนเทพรัตน์ กม. 5 

4.3)  ที่ดินและอาคาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

4.4)  ที่ดินและอาคาร จงัหวดัขอนแก่น 

4.5)  ที่ดินและอาคาร จงัหวดัสงขลา 

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2561 มีมติยกเลิกอนุมัติการ

จําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่เคยเสนอในที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ตาม

รายการข้างต้นแล้ว 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัให้เข้าทํารายการจําหน่ายเงินลงทนุใน บริษัท เนชัน่ ยู 

จํากัด (“NU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิน้ 256.50 ล้านบาท เงินลงทุนทัง้หมดใน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั (“NML”) ซึง่เป็นบริษัทย่อย คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 9 ล้านบาท และเงิน

ลงทนุในบริษัท ดบับลวิพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั  (“WPS”) ซึง่เป็นบริษัทย่อย คิดเป็นมลูค่ารวม

ทัง้สิน้ 407.50 ล้านบาท 

ปี 2562 - ที่ประชมุคณะกรรมบริษัทฯ มีมติให้ เข้าทํารายการจําหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในจังหวัด

ขอนแก่น ในราคา 12 ล้านบาท และจําหน่ายที่ดินซอยเกียรติธานี ถนนเทพรัตน (ทล.34) ตําบล

บางบ่อ อําเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ในราคา 275 ล้านบาท  

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในหลกัการให้บริษัท สปริง 26 จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท แบงคอก  

บิสสเินส บรอดแคสติง้ จํากดั) แจ้งความประสงค์เป็นหนงัสอืต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนญุาตฯ  

- ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จําหน่ายเงินลงทนุใน NINE บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดย

เป็นการเสนอขายให้แก่นกัลงทนุทัว่ไปที่ไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- บริษัทฯ ได้ทยอยขายหุ้นทัง้หมดของ NINE จํานวน 120,808,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.06 

ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ NINE ให้นกัลงทนุทัว่ไปผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วเสร็จภายใน

เดือนสงิหาคม 
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2. โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 

ณ วนัที่ 5 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวน 6 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท ดงันี ้

ลําดับ บริษัท สัดส่วน 

การถอืหุ้น 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง 

1  บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) (“NBC”)  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 535.44 ล้านบาท 

71.45% ผลิตรายการโทรทศัน์ รายการวิทยุ 

และให้บริการโฆษณาผ่าน สื่อ

โทรทศัน์ วทิย ุและสื่อรูปแบบใหม่ 

2  บริษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากดั (“NNN”) 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 50 ล้านบาท 

99.99% 

 

ผลติสิง่พิมพ์ดิจิตอลมีเดียและสื่อ

โฆษณา The Nation 

3  บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จํากดั (“KMM”) 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 25 ล้านบาท 

99.99% ผลติหนงัสอืพิมพ์คมชดัลกึ 

4  บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั (“KTM”) 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 25 ล้านบาท 

99.99% ผลติหนงัสอืพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

5  บริษัท สปริง 26 จํากัด (“SPRING 26”) (เดิมช่ือ 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จํากัด)  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,500 ล้านบาท 

99.93% เ จ้ า ข อ ง  แ ล ะ ผู้ ดํ า เ นิ น ง า น

สถานีโทรทศัน์ระบบจิตอล 

ช่อง SPRING 26 

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อม 

6  บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จํากดั (“NNV”) 

(ถือหุ้นโดย NBC) 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 800 ล้านบาท 

99.99% เ จ้ า ข อ ง  แ ล ะ ผู้ ดํ า เ นิ น ง า น

สถานีโทรทศัน์ระบบจิตอล 

ช่อง Nation TV 22 

บริษัทร่วม 

7  บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส 

จํากดั (“YNIS”)  

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 4 ล้านบาท  

(ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการชําระบญัชี) 

45.00% สื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับเนือ้หา

ด้านข่าวภาษาญ่ีปุ่ นทัว่ไป 
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โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 เป็นดงันี ้

กลุ่มธุรกจิ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  

สิง่พมิพ์และโฆษณา 1,018.91  39.62   820.96  36.62    723.95  38.39 

ส่ือกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่    793.49 30.85 770.76  34.38 687.75  36.47 

บริการด้านการพมิพ์ 

(สว่นการดําเนินงานท่ียกเลกิ)1 

   282.38  10.98 201.04  8.97 173.36  9.19 

ส่ือการศึกษาและบนัเทงิ 

(สว่นการดําเนินงานท่ียกเลกิ)2 

 176.47  6.86 150.90  6.73 87.62  4.65 

อ่ืน ๆ   300.49  11.68 298.31  13.31 213.25  11.31 

รวมรายได้ทัง้หมด 2,571.74  100.00 2,241.96  100.00 1,885.93  100.00 

หมายเหตุ :  1 บริษัทฯ จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดใน บริษัท ดับบลวิพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั ในปี 2561 

  2 บริษัทฯ จําหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดใน บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) ในปี 2562 

 

3. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 2,663,572,194.95 บาท และทนุชําระแล้ว 2,155,959,048.86 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้ นสามัญจํานวน 4,067,970,362 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.53 บาท โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้ น 10 อันดับแรกของ 

บริษัทฯ ณ วนัที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ข้อมลูลา่สดุ) ประกอบด้วย 

ลําดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1  บริษัท ยซิูตี ้จํากัด (มหาชน)1 406,390,000 9.99% 

2   บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)2 404,985,000 9.96% 

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

4  นายสมบติั พานิชชีวะ 290,000,000 7.13% 

5  นายสทุธิชัย แซ่หยุ่น 212,878,542 5.23% 

6  นางสาวกญัจนารัศม์ วงศ์พนัธุ์ 206,641,200 5.08% 

99.93% 99.99% 99.99% 

NNN 

99.99%

71.45% 

KMM 

บริษัทร่วม 

NMG 

NBC KTM 

99.99% 

NNV 

SPRING 26 YNIS 

บริษัทร่วม 

45.00% 

อยูร่ะหวา่งชําระ 

บัญชี 
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ลําดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

7  นายภควนัต์ วงษ์โอภาสี 185,000,000 4.55% 

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

9  กองทนุประกนัวินาศภัย 141,400,000 3.48% 

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

 รวมผู้ถอืหุ้น 10 อันดับแรก 2,531,370,742 62.23% 

 ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 1,536,599,620 37.77% 

 จาํนวนหุ้นทัง้หมด 4,067,970,362 100.00% 

หมายเหตุ :  1 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูซตีิ ้จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2562 ประกอบด้วย 

ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 2,030,631,152 36.17% 

2 TROPHY CAPITAL GROWTH FUND 605,228,108 10.78% 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 98,127,006 1.75% 

4 นางสกุลัยา ทองพนัธ์ 91,513,757 1.63% 

5 นายวชิิต ชินวงศ์วรกุล 86,980,000 1.55% 

6 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 86,445,427 1.54% 

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 80,526,024 1.43% 

8 นายสมเกียรติ ฉตัรสกุลวไิล 49,530,916 0.88% 

9 นายไชยยนัต์ ชาครกุล 49,004,896 0.87% 

10 นายทองเปลว ศิริพรพทิกัษ์ 42,458,542 0.76% 

2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท นวิส์ เนต็เวร์ิค คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วย 

ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 นายศิริธชั โรจนพฤกษ์ 15,476,913,911 22.80% 

2 นางพรรณทพิา เศษธะพานชิ 6,180,000,000 9.10% 

3 นางสาวกญัจนารัศม์ วงศ์พนัธุ์ 6,000,000,069 8.84% 

4 นางสาวกิ่งการะเกด ช่ืนฤทยัในธรรม 3,700,000,000 5.45% 

5 นายพสิษิฏ์ พพิฒัน์วไิลกุล 2,815,679,500 4.15% 

6 กองทนุประกนัวินาศภยั 1,570,000,000 2.31% 

7 นายสมบตัิ พานชิชีวะ 1,412,043,300 2.08% 

8 นายชยัรัตน์ โกวทิมงคล 1,400,000,000 2.06% 

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 1,082,721,170 1.59% 

10 นางสาววรรณณี โรจนวณิชยากร 899,817,487 1.33% 
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4. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 5 กนัยายน 2562 (ข้อมลูลา่สดุ) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ลําดับ ช่ือ ตําแหน่ง 

1  นายมารุต อรรถไกวลัวที ประธานกรรมการ  

2  นายฉาย บนุนาค ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการ 

3  นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ 

4  นายสนธิญาณ ช่ืนฤทยัในธรรม รองประธานกรรมการ 

5  นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ กรรมการ 

6  Mr. Ka Ming Jacky Lam กรรมการ 

7  นายอภิวฒุิ ทองคํา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8  นายชยัสทิธ์ิ ภูวภิรมย์ขวญั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

9  นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

10  นางสาลนิี วงัตาล กรรมการอิสระ 

 

5. ผู้บริหารบริษัท 

ณ วนัที่ 5 กนัยายน 2562 (ข้อมลูลา่สดุ) ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ลําดับ ช่ือ ตําแหน่ง 

1  นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2  นางวรางคณา กลัยาณประดิษฐ ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3  นายสภุวฒัน์ สงวนงาม กรรมการผู้จดัการ - สายธุรกิจสิง่พิมพ์ 

4  นายประกิต ชมภูคํา ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5  นายพรประยรู อิศรศกัด์ิ ณ อยธุยา ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สือ่สารองค์กร 

6  นางสาวมธัยา โอสถานนท์ ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

7  นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ ผู้ ช่วยผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
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6. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

  หนว่ย : ล้านบาท  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 

(ปรับปรุง) 

2560 

 

2561 

 

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 233.69  186.40  168.89  

เงินลงทนุชัว่คราว 422.38  125.42   0.23  

ลกูหนีก้ารค้า - สุทธิ 398.05  274.77   205.43  

รายได้ค้างรับ 99.47  77.07   87.32  

ลกูหนีอ่ื้น 89.84  59.61   68.13  

สนิค้าคงเหลือ - สุทธิ 136.93  68.12   2.96  

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 321.56  285.79  203.25  

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 1,701.92  1,077.17  736.22  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากดัในการใช้  0.86   0.48   1.15  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 23.16  23.23   188.47  

เงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอ่ืน 7.42  4.02   2.26  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  75.45   70.66   81.08  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 1,488.48  1,462.59   407.10  

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 171.18  66.98   17.35  

ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ - สทุธิ 2,574.17  1,049.29   2,086.90  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 112.05  77.32   -    

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 230.75  238.20  234.96  

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,683.52  2,992.76  3,019.27 

รวมสนิทรัพย์ 6,385.43  4,069.93  3,755.49 

หนีส้นิหมุนเวียน    

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 549.43  864.67   620.05  

เจ้าหนีก้ารค้า 99.26  105.02   212.60  

เจ้าหนีอ่ื้น 146.14  67.39   70.99  

สว่นของค่าใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่ายท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

584.07 297.96 - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 121.07  156.00 187.17 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 550.00  553.50  323.53  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย   0.01    -    -  
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  หนว่ย : ล้านบาท  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 

(ปรับปรุง) 

2560 

 

2561 

 

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 436.01  456.11  348.48  

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 2,485.99  2,500.67  1,762.82  

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    

ค่าใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย 1,130.07  1,131.22  1,448.81  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 158.83  47.00  -  

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน -    -    -    

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 20.91  31.23  8.05  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  167.25  137.98  103.50  

หนีส้ินอ่ืน  105.06   87.32   48.23  

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 1,582.13  1,434.74  1,608.59  

รวมหนีส้นิ 4,068.11  3,935.41  3,371.40  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น    

ทนุเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน    

หุ้นสามัญ 5,025,608,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท 2,663.57  2,663.57  2,663.57  

ทนุท่ีออกจําหนา่ยและเรียกชําระแล้ว    

หุ้นสามัญ 4,067,847,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท  2,155.96  2,155.96  - 

หุ้นสามัญ 4,067,970,362 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท - - 2,156.02 

สว่นเกินมูลค่าหุ้น    

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,169.69  1,169.69  1,169.75  

สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษัทย่อย 96.60  96.94  80.72  

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 30.01  35.35  -  

สํารองการซือ้ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (91.01) (91.01) - 

กําไร(ขาดทนุ) สะสม    

จดัสรรแล้ว    

     ทนุสํารองตามกฎหมาย 32.70  32.70  32.70  

     ยงัไม่ได้จดัสรร (1,399.69) (3,556.27) (3,235.33) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น (4.23) 167.16 32.20 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,990.04  10.52  236.07  

สว่นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม 327.28  124.00  148.02  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,317.32  134.52  384.09  

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,385.43  4,069.93  3,755.49  
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6.2 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

  หนว่ย : ล้านบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบตรวจสอบประจาํปี 

(งบการเงินรวม) 2559 

(ปรับปรุง) 

2560 2561 

รายได้    

รายได้จากการขายและบริการ 2,021.67  1,650.66  1,374.39  

รายได้จากการลงทุน - 2.68 0.40 

รายได้อ่ืน 84.67 57.51 113.65 

รวมรายได้ 2,106.34  1,710.85  1,488.44  

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุขายและบริการ (2,000.46)  (1,482.61)  (1,029.95)   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,114.44)  (807.44)  (853.98)  

กลบัรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ - (1,479.09) 1,127.05 

กลบัรายการ ผลขาดทุนจากค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - 7.03 57.48 

ต้นทนุทางการเงิน (152.36)   (169.15)   (153.48)  

รวมค่าใช้จ่าย (3,267.26)   (3,931.26)   (852.87)  

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.08  0.07  (3.89)  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (1,159.84) (2,220.34) 631.69 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้  (157.82) (21.57) (71.94) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (1,317.66) (2,241.90) 559.74 

การดาํเนินงานท่ียกเลกิ    

ขาดทนุสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลกิ -  สทุธิจากภาษี - (136.45) (269.25) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี  (1,317.66) (2,378.35) 290.50  

6.3 งบกระแสเงินสด 

  หนว่ย : ล้านบาท  

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบประจาํปี 

2559 

(ปรับปรุง) 

2560 

 

2561 

 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนนิงาน (164.73) (65.15) (45.14) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (431.76) (97.26) 683.86 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 622.66 115.12 (570.06) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 26.17 (47.30) 68.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 207.53 233.69 186.40 

ผลกระทบจากการดําเนนิงานท่ียกเลกิ - - (86.16) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 233.69 186.40 168.89 

57 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.4 อตัราสว่นทางการเงิน 

รายการ 
2559 

(ปรับปรุง) 

2560 

 

2561 

 

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง    

1.1 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.68 0.43 0.42 

1.2 อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เทา่) 0.42 0.23 0.21 

1.3     อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมนุเวียน (เท่า) (0.16) (0.10) (0.05) 

1.4 อตัราสว่นหมุนเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.10 4.91 5.72 

1.5 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 88 73 63 

1.6 อตัราสว่นหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 7.74 14.46 28.98 

1.7 ระยะเวลาขายสนิค้าคงเหลือ (วนั) 47 25 12 

1.8 อตัราสว่นหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 17.17 14.51 6.49 

1.9 ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 21 25 56 

1.10 Cash Cycle (วนั) 113 73 20 

2. อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร    

2.1 อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 1.05% 10.18% 25.06% 

2.2 อตัรากําไรจากการดําเนนิงาน (%) (49.89%) (127.92%) 49.11% 

     2.3   อตัราสว่นเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทนุหมุนเวียนต่อการทํากําไร (%) (16.88%) (14.79%) (7.20%) 

2.4 อตัรากําไรสทุธิ (%) (62.56%) (139.02%) 19.52% 

2.5 อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (%) (59.27%) (22,617.47%) 123.06% 

3. อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน    

3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (%) (18.81%) (45.50%) 7.42% 

3.2 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ถาวร (%) (71.15%) (149.24%) 44.27% 

3.3 อตัราหมุนเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.33 0.42 0.40 

4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

4.1 อตัราสว่นหนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เทา่) 1.76 29.26 8.78 

4.2 อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้รวมต่อสว่นของผู้ถือหุ้น (เทา่) 1.33 22.68 6.72 

4.3 อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 0.95 0.74 1.17 

4.4 อตัราสว่นกําไรก่อนดอกเบีย้ก่อนภาษีต่อดอกเบีย้จ่าย (เทา่) (6.61) (12.13) 5.12 

4.5 อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั Cash Basis (เทา่) (0.11) (0.29) 0.86 
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6.5 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

วิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานสําหรับปี 2561 

สนิทรัพย์รวม  

สินทรัพย์รวมมีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,755.49 ล้านบาท ลดลง 314.44 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 7.73 เ มื ่อ เท ียบก ับปีก่อนที ่ม ีม ูลค่าคงเหล ือเท ่าก ับ 4,069.93 ล้านบาท  โดยมีรายการที่

เปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสาํคัญดังนี ้  

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจํานวน 17.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.39 

โดยสาเหตุหลักจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยสทุธิ 665 

ล้านบาท และลดลงจากการดําเนินงานที่ยกเลิก (จากการจําหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย 

และจากการสญูเสียอํานาจการควบคมุในบริษัทย่อย) จํานวน 86 ล้านบาท และนําเงินส่วน

นีไ้ปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้และ

ระยะยาว 

- เงินลงทนุชัว่คราว ลดลงจํานวน 125.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.82 โดยสาเหตุหลกั

มาจากในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้สญูเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งทําให้

หลกัทรัพย์เพื่อค้าลดลง 103 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯ มีการขายและโอนหลกัทรัพย์เพื่อ

ค้าจํานวน 20 ล้านบาท 

- ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ ลดลงจํานวน 69.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.24 เนื่องจาก

ภาพรวมของรายได้จากการขายโฆษณาและสือ่สิ่งพิมพ์ลดลง และสภาวการณ์แข่งขันของ

ทีวีดิจิตอลที่ค่อนข้างสงูทําให้ลกูหนีก้ารค้าลดลงจากปีก่อน นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีระยะเวลา

เก็บหนีเ้ฉลี่ยของปีเท่ากับ 63 วัน ซึ่งลดลงกว่าปีก่อนที่มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากับ 73 

วนั และจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทําให้ลกูหนีก้ารค้าลดลงด้วยเช่นกนั   

- รายได้ค้างรับ เพิ่มขึน้จํานวน 10.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.30 ซึง่รายได้ค้างรับ

สว่นใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทัศน์ที่เป็นรายการสญัญาโฆษณาที่คาบเก่ียวระหว่างปี และยัง

ไม่ออกใบแจ้งหนี ้นอกจากนีย้งัเกิดจากรายได้โครงการจากการจดักิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ซึง่มี

การให้บริการบางส่วนแล้วแต่จะออกใบแจ้งหนีเ้ม่ือเสร็จสิน้โครงการ ทัง้นีส้่วนใหญ่เป็น

ลกูค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีขัน้ตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนส่ง

มอบงาน  

- สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  ลดลงจํานวน 65.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 95.65 ซึง่สว่นใหญ่

เกิดจากสนิค้าคงเหลอืของธุรกิจสือ่การศกึษาและบนัเทิงที่ลดลงตามแนวโน้มของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2561 มีการสญูเสียการควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ

สื่อการศึกษาและบันเทิง และการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้าน
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การพิมพ์ จึงทําให้สินค้าคงเหลือลดลง  ทัง้นีเ้ม่ือคํานวณระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 12 วนั ลดลง 13 วนั จากปีก่อนที่เท่ากบั 25 วนั 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 82.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 28.86 โดยสาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของภาษีซือ้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ จํานวน 71 ล้านบาท ซึ่งมาจาก

ลกูหนีก้ารค้าสําหรับกิจการที่เก่ียวข้องมีการรับชําระหนี ้ซึ่งเก่ียวเนื่องจากการจําหน่ายเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนซึ่งได้คืนจากกรมสรรพากรลดลง จํานวน 11 

ล้านบาท  

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึน้จํานวน 165.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 711.45 โดย

สาเหตุหลกัมาจาก NINE ได้มีการเพิ่มทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนเพิ่มใน NINE ทําให้

สดัสว่นการลงทุนลดลงจากร้อยละ 71.04 เป็นร้อยละ 33.06 ซึง่ทําให้กลุ่มบริษัทฯ สญูเสยี

อํานาจควบคุมจากบริษัทย่อย และทําให้เงินลงทนุใน NINE โอนไปเป็นเงินลงทนุในบริษัท

ร่วม 169 ล้านบาท 

- เงินลงทุนระยะยาว ลดลงจํานวน 1.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.69 โดยสาเหตุหลกั

มาจากการตัง้ด้อยค่าเงินลงทนุในระหว่างปี 2561  

- อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึน้จํานวน 10.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.76 

โดยส่วนใหญ่มาจากกลุม่บริษัทฯ ได้รับอาคารชุดจากการแลกเปลี่ยนด้วยบริการ 12 ล้าน

บาท ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และมีการบนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่าของ

อาคารชุดจากการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

10 ล้านบาท และมีการรับโอนอาคารจากที่ดิน อาคารและอปุกรณ์มลูค่าสทุธิ 12 ล้านบาท 

- ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ ลดลงจํานวน 1,055.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72 มา

จากการตดัค่าเสือ่มราคาในระหว่างปี 123 ล้านบาท และมีสนิทรัพย์ที่ซือ้ในระหว่างปี 2561  

โดยส่วนใหญ่เป็นการซือ้อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้และเคร่ืองใช้สํานักงาน และ

ยานพาหนะมีมลูค่าประมาณ 62 ล้านบาท และมีการจําหน่ายและตดัจําหน่ายทรัพย์สิน ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานและยานพาหนะมีมูลค่าสทุธิ 65 ล้านบาท มี

การโอนอาคารไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสทุธิ 12 ล้านบาท และมีขาดทุน

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์จํานวน 51 ล้านบาท และจากการที่มีการขายเงินลงทุนใน

บริษัทย่อยและการสญูเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทย่อย ทําให้มีการโอนออกจากที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ์โดยมีมลูค่าสทุธิ 867 ล้านบาท    

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจํานวน 49.63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74.10 มาจากค่าตัด

จําหน่ายในระหว่างปี 16.11 ล้านบาท มีการจําหน่ายและตดัจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และสิทธิในการเผยแพร่ภาพซึ่งมีมูลค่ารวม 89.04 ล้านบาท เนื่องจาก 

บริษัทย่อยมีการตัดจําหน่ายสิทธิในการเผยแพร่ภาพที่ได้ออกอากาศจนครบอายุสัญญา
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แล้วจํานวน 89.02 ล้านบาท และบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสิทธิใน

การเผยแพร่ภาพดงักล่าวจํานวน 58.59 ล้านบาท นอกจากนี ้มีการลงทุนเพิ่มในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ ซึ่งมีมูลค่ารวม 7.69 ล้านบาท และการสญูเสียอํานาจ

การควบคุมในบริษัทย่อย ทําให้มีการโอนออกจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมีมูลค่าสทุธิ 11 

ล้านบาท 

- ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพิ่มขึน้จํานวน 1,037.61 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 98.89 มาจากการตดัจําหน่ายในระหว่างปี 93 ล้านบาท และมีการ

กลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตและสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องของทีวี 2 

ช่องจํานวน 1,130 ล้านบาท สบืเนื่องจาก เม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2562 คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (“คสช.”) ออกคําสัง่ที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้

ออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอนัเนื่องมาจากการคืน

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริษัทย่อย (สปริง) ได้

ย่ืนความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตแก่กสทช. และได้รับอนุมัติเห็นชอบการคืนช่องดังกล่าว 

ในวันที่ 27 มิถนุายน 2562  ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจาก

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่าย ซึ่งคือเงินชดเชยที่จะได้รับจาก กสทช. ตามที่ระบุ

ในหนังสือชีแ้จงอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 หักค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึน้จากการคืนใบอนญุาตฯ  ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณากลบัรายการขาดทุนจาก

การด้อยค่าใบอนญุาตในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวน

เงิน 643.66 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้มีหนังสือ

แจ้งอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้แก่บริษัทย่อย จํานวน 

890.83 ล้านบาท โดยหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้างชําระ งวดที่ 4 จํานวน 215.07 ล้าน

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนัน้ คงเหลือค่าชดเชยสทุธิเป็นจํานวน  675.76 ล้านบาท 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยทางอ้อม NNV ไม่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต จึงได้รับยกเว้น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์

ประเภทที่ใช้คลืน่ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตการ

ให้บริการโทรทศัน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่โดยให้เร่ิมมีผลภายหลงัการสิน้สดุมาตรการบรรเทา

ผลกระทบตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ของคําสัง่ คสช. ที่ 9/2561 ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณา

กลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตในงบการเงินรวมสําหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน 486.70 ล้านบาท      
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- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลงจํานวน 77.32 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100.00  

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่รับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี เนื่องจากยงัไม่มีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้   

หนีส้นิรวม  

หนีส้ินรวมมีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,371.40 ล้านบาท ลดลง 564.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

14.33 เม่ือเทียบกบัปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลอืเท่ากบั 3,935.41 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงที่มี

สาระสาํคญัดงันี ้

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ลดลงจํานวน 244.63 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 28.29 โดยมาจากชําระคืนตั๋วแลกเงินระยะสัน้ในระหว่างปี ซึง่เงินที่นําไปชําระคืน

มาจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย  

- เจ้าหนีก้ารค้า เพิ่มขึน้จํานวน 107.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 102.43 มาจากหนีจ้าก

บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ เม่ือคํานวณระยะเวลาชําระหนีใ้นปี 2561 เฉลี่ยเท่ากับ 56 วัน ซึ่ง

สงูขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 25 วัน จากการที่บริษัทฯ ชําระหนีช้้าลง จึงทําให้เจ้าหนี ้

การค้ามีมลูค่าสงูขึน้จากปีก่อน 

- เจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น ลดลงจํานวน 32.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.84 มาจากรายได้

รับลว่งหน้าลดลง เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ตามการให้บริการที่เสร็จสิน้ตามสญัญา 

- เงินกู้ ยืมระยะสัน้ ลดลงจํานวน 229.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100.00 มาจากการ

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ในระหว่างปี 

- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวม ลดลงจํานวน 15.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

7.80 เนื่องจากในระหว่างปีมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

- ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย เพิ่มขึน้จํานวน 19.63 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.37 โดยมาจากดอกเบีย้จ่ายของค่าใบอนญุาตในระหว่างปี  

- หนีส้นิหมนุเวียนอื่น ลดลงจํานวน 71.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.89 โดยมาจากภาษี

ขายที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ ซึ่งมาจากมีการชําระหนีส้ําหรับกิจการที่เก่ียวข้อง ซึ่งเก่ียว

เนื่องมาจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

- ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน ลดลงจํานวน 34.48 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 24.99 โดยมาจากการโอนออกจากการสญูเสียการควบคุมในบริษัทย่อย มลูค่า 36 

ล้านบาท 

- หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 39.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.77 โดยมาจาก

ค่าโฆษณารับลว่งหน้าที่ลดลงจากการรับรู้รายได้ตามปริมาณการฉายโฆษณาที่เกิดขึน้แล้ว 
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สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมมีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 384.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 249.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 185.52 เม่ือเทียบกบัปีก่อนที่มีมลูค่าคงเหลอืเท่ากับ 135 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่เปลีย่นแปลงที่มี

สาระสาํคญัดงันี ้

- กําไรสทุธิของปี 2561 เท่ากับ 215.20 ล้านบาท และกําไรที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ

ควบคมุจํานวน 75.30 ล้านบาท  รวมเป็นกําไรสทุธิทัง้ปีจํานวน 290.50 ล้านบาท 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยสาํหรับปีสิน้สดุวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 มีผลกําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง จํานวน 559.74 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 2,241.90 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงกําไรเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 124.97 และหากรวมผลขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิกของปี 2561 จํานวน 269.24 ล้านบาท 

กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 290.50 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึง่มีผลขาดทุน

จํานวน 2,378.35 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงกําไรเพิ่มขึน้ร้อยละ 112.21 หากไม่รวมการกลับ

รายการด้อยค่าของสนิทรัพย์และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 1,184.53 ล้านบาท กลุม่บริษัทฯ มีขาดทุน

สทุธิจํานวน 894.03 ล้านบาท  ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลง

อย่างมีสาระสาํคญั สรุปได้ดงันี ้

1. รายได้จากการขายและบริการสําหรับปี 2561 ลดลงจํานวน 276.27 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 

16.74 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจและส่งผลกระทบทําให้รายได้จากการขายโฆษณาลดลงร้อยละ 15 และรายได้จากการ

จําหน่ายสือ่สิง่พิมพ์ลดลงร้อยละ 26 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2561 ลดลงจํานวน 3,078.39 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 78.31 

เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 เหตผุลหลกัมาจาก  

- ต้นทุนขายและบริการ ลดลงจํานวน 452.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.53  ซึ่ง

สอดคล้องกบัรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง 

- ต้นทนุในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจํานวน 46.54 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.76 เนื่องจาก ขาดทนุจากการจําหน่าย และตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ จํานวน 

161 ล้านบาท  

- เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2562 คสช. ออกคําสั่งที่ 4/2562 เร่ือง มาตรการแก้ไขปัญหาการ

ประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเม่ือวันที่  2 พฤษภาคม 2562 

สาํนกังาน กสทช. ได้ออกประกาศเร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายค่าชดเชยอัน
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เนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดย

ผู้ รับใบอนญุาตที่ประสงค์จะขอคืนใบอนุญาต ให้แจ้งความประสงค์ดงักลา่วเป็นหนังสือย่ืน

ต่อสํานักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยการขอคืนใบอนุญาตดังกล่าว

ถือเป็นการขอยกเลกิใบอนญุาตให้ประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ด้วย

สปริง (เดิมช่ือบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จํากัด) ได้ย่ืนความประสงค์ขอคืน

ใบอนุญาตแก่กสทช. และได้รับอนุมัติเห็นชอบการคืนช่องดังกล่าว ในวันที่ 27 มิถุนายน 

2562  ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ พิจารณามลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนใน

การจําหน่าย ซึ่งคือเงินชดเชยที่จะได้รับจาก กสทช. ตามที่ระบุในหนังสือชีแ้จงอนุมัติการ

จ่ายค่าชดเชยเ ม่ือวันที่  26 กรกฎาคม 2562 หักค่าใช้ จ่ายที่จะเ กิดขึน้จากการคืน 

ใบอนุญาตฯ  ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณากลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

ใบอนญุาตในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน 643.66 

ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 สาํนกังาน กสทช. ได้มีหนงัสอืแจ้งอนุมัติการ

จ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้แก่บริษัทย่อย จํานวน 890.83 ล้านบาท 

โดยหัก ค่าธรรมเ นียมใบอนุญาตค้าง ชําระ  งวดที่  4 จํ านวน  215. 07 ล้านบา ท  

(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ดงันัน้ คงเหลอืค่าชดเชยสทุธิเป็นจํานวน  675.76 ล้านบาท นอกจากนี ้

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์วิชั่น จํากัด ไม่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต จึงได้รับยกเว้น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตลอดจนการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์

ประเภทที่ใช้คลืน่ความถ่ีภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลตลอดระยะเวลาการได้รับอนุญาตการ

ให้บริการโทรทศัน์ดิจิตอลที่เหลืออยู่โดยให้เร่ิมมีผลภายหลงัการสิน้สดุมาตรการบรรเทา

ผลกระทบตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ของคําสัง่ คสช. ที่ 9/2561 ดังนัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงพิจารณา

กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของใบอนุญาตฯ ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน 486.70 ล้านบาท 

- ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อปรับโครงสร้างของกลุม่

ธุรกิจ ได้แก่ บริษัท เนชั่น ยู จํากัด บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด บริษัท ดับบลิวพีเอส  

(ประเทศไทย) จํากดั และบริษัทฯ ได้ลดสดัสว่นการลงทนุในบริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล 

เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ทําให้จากบริษัทย่อย (ถือหุ้นร้อยละ 71.04) กลายเป็น

บริษัทร่วม (ถือหุ้นร้อยละ 33.06) 

สรุปผลการดําเนินงานรวมสําหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 

290.50 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์และค่าเผ่ือหนีส้งสยั

จะสญูจํานวน 1,184.53 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึง่มีผลขาดทนุจํานวน 2,378.35 

ล้านบาท 
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วิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 

สนิทรัพย์รวม  

สินทรัพย์รวมมีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 4,069.93 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2,315.50 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 36.26 เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มีมลูค่าคงเหลือเท่ากบั 6,385.43 ล้านบาท โดยมีรายการที่

เปลีย่นแปลงที่เป็นสาระสาํคญัดงันี ้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจํานวน 47.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.24 

โดยสาเหตหุลกั จากการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน และเพือ่นําไปจ่ายลงทุน

ในธุรกิจทีวีดีจิทัล ได้แก่ การชําระคืนใบอนญุาตและการจ่ายซือ้ลิขสทิธ์ิรายการต่าง ๆ เป็น

ต้น ั

- เงินลงทนุชัว่คราว ลดลงจํานวน 296.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.31 โดยสาเหตุหลกั

มาจากในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ชําระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน

จํานวน 195 ล้านบาท และมีการขายและโอนหลกัทรัพย์เพื่อค้าจํานวน 224 ล้านบาท และมี

ตราสารหนีถื้อไว้เพื่อค้าเพิ่มขึน้ 122 ล้านบาท 

- ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ ลดลงจํานวน 123.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30.97 เนื่องจาก

ภาพรวมของรายได้จากการขายโฆษณาและสือ่สิ่งพิมพ์ลดลง และสภาวการณ์แข่งขันของ

ทีวีดิจิตอลที่ค่อนข้างสงูทําให้ลกูหนีล้ดลงจากปีก่อน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี ้

เฉลีย่ของปีเท่ากบั 73 วนั ซึง่ลดลงกว่าปีก่อนที่มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 88 วนั 

- รายได้ค้างรับ ลดลงจํานวน 22.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.52 ซึง่รายได้ค้างรับส่วน

ใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทัศน์ที่เป็นรายการสญัญาโฆษณาที่คาบเก่ียวระหว่างปี และยังไม่

ออกใบแจ้งหนี ้นอกจากนีย้ังเกิดจากรายได้โครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  ซึ่งมี

การให้บริการบางส่วนแล้วแต่จะออกใบแจ้งหนีเ้ม่ือเสร็จสิน้โครงการ ทัง้นีส้่วนใหญ่เป็น

ลกูค้ากลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีขัน้ตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนส่ง

มอบงาน 

- สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ  ลดลงจํานวน 68.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.25 ซึง่สว่นใหญ่

เกิดจากสนิค้าคงเหลอืของธุรกิจสือ่การศกึษาและบนัเทิงที่ลดลงตามแนวโน้มของผู้บริโภคที่

เปลีย่นแปลงไป โดยในปี 2559 มีการตัง้สาํรองในสนิค้าสําเร็จรูปของธุรกิจสือ่การศึกษาและ

บันเทิงเป็นจํานวน 194 ล้านบาท และการลดลงของวัตถุดิบกระดาษ Newsprint เป็น

จํานวน 9 ล้านบาท ทัง้นีเ้ม่ือคํานวณระยะเวลาขายสินคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

เท่ากบั 25 วนั ลดลง 22 วนัจาก ปีก่อนที่เท่ากบั 47 วนั 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลงจํานวน 35.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.12 โดยสาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของภาษีซือ้ที่ยังไม่ถงึกําหนดชําระซึ่งมาจากลูกหนีก้ารค้าสําหรับ
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กิจการที่เก่ียวข้องมีการรับชําระหนีจํ้านวน 32 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนซึ่งได้คืน

จากกรมสรรพากรลดลง จํานวน 0.64 ล้านบาท และค่าลิขสิทธ์ิรายการและอื่น ๆ ลดลง

จํานวนรวม 3.65 ล้านบาท 

- เงินลงทุนระยะยาว ลดลงจํานวน 3.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.80 โดยสาเหตุหลกั

มาจากการจําหน่ายเงินลงทนุ ทัง้จํานวนระหว่างปี 

- อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ ลดลงจํานวน 4.79 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.35 โดยส่วน

ใหญ่มาจากการบนัทึกผลขาดทนุจากการด้อยค่าของอาคารชดุจากการประเมินราคาโดยผู้

ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

- ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ ลดลงจํานวน 25.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.74  มา

จากการตดัค่าเสือ่มราคาในระหว่างปี 175 ล้านบาท และมีสนิทรัพย์ที่ซือ้ในระหว่างปี 2560 

โดยส่วนใหญ่เป็นการซือ้อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้และเคร่ืองใช้สํานักงาน และ

ยานพาหนะมีมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท และมีส่วนกินทุนจากการตีราคาที่ดินจํานวน 

205 ล้านบาท และ มีขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์จํานวน 51 ล้านบาท 

- สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน ลดลงจํานวน 104.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.87 มาจากการตัด

จําหน่ายในระหว่างปี 116 ล้านบาท มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า 69 ล้านบาท 

และตดัจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์และสิทธิในการเผยแพร่ภาพ 17 

ล้านบาท นอกจากนี ้ มีการลงทุนเพิ่มในลิขสิทธ์ิรายการโทรทัศน์ของธุรกิจทีวี ดิจิตอล 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และลิขสทิธ์ิซอฟต์แวร์และค่าลขิสทิธ์ิหนังสอื ซึง่มีมลูค่ารวม 81 ล้าน

บาท 

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลงจํานวน 34.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.00 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการใช้ผลประโยชน์ทางภาษีในส่วนของค่าเผ่ือต่าง ๆ เช่น ค่าเผ่ือ

ของลูกหนีก้ารค้า สินค้าคงเหลือ ประมาณการหนีส้ินใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์ และจากผลขาดทนุทางภาษีจงึปรับปรุงรายการดงักลา่วในระหว่าง

ปี 

- สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้จํานวน 4.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.95 เนื่องจาก

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที ่จ่ายรอขอภาษีคืนจากกรมสรรพากร 

หนีส้นิรวม  

หนีส้ินรวมมีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,935.41 ล้านบาท ลดลง จํานวน 147.38 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 3.26 เ ม่ือเทียบกับปีก่อนที่ มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 4,068.11 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่

เปลีย่นแปลงที่มีสาระสาํคญัดงันี ้
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- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้จํานวน 315.24 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 57.38 โดยมาจากตั๋วแลกเงินระยะสัน้ในระหว่างปี เพื่อนํามาใช้จ่ายเป็นทุน

หมนุเวียนในกิจการ 

- เจ้าหนีก้ารค้า เพิ่มขึน้จํานวน 5.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.80 มาจากหนีจ้ากบุคคลหรือ

กิจการอื่น ๆ เม่ือคํานวณระยะเวลาชําระหนีใ้นปี 2560 เฉลี่ยเท่ากับ 25 วัน ซึ่งไม่แตกต่างอย่าง

เป็นสาระสาํคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อนที่เท่ากบั 21 วนั  

- เงินกู้ ยืมระยะสัน้ เพิ่มขึน้จํานวน 3.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.64 โดยมาจากการกู้ ยืม

เงินระยะสัน้ระหว่างปีเพื่อนํามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ 

- เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม ลดลงจํานวน 75.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

27.20 เนื่องจากในระหว่างปีมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน  

- ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย ลดลงจํานวน 284.96 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.62 โดยมาจากการจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีใน

ระหว่างปีของทีวี 2 ช่อง 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมมีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 134.52 ล้านบาท ลดลง จํานวน 2,182.80 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 94.20 เม่ือเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 2,317.32 ล้านบาท โดยสรุปรายการที่

เปลีย่นแปลงที่มีสาระสาํคญัดงันี ้

- ขาดทุนสทุธิของปี 2560 เท่ากับ 2,156.49 ล้านบาท และขาดทุนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อํานาจควบคุมจํานวน 221.87 ล้านบาท รวมเป็นขาดทุนสทุธิทัง้ปีรวมจํานวน 2,378 ล้าน

บาท 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยสาํหรับปีสิน้สดุวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 มีผลขาดทนุจํานวน 2,156.49 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559  ซึง่มีผล

ขาดทนุจํานวน 1,179.47 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงขาดทุนเพิ่มขึน้จํานวน 977.01 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 82.83 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ที่เปลีย่นแปลง

อย่างมีสาระสาํคญั สรุปได้ดงันี ้

1. รายได้จากการขายและบริการสําหรับปี 2560 ลดลงจํานวน 371.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

18.35 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจและส่งผลกระทบทําให้รายได้จากการขายโฆษณาลดลงร้อยละ 10 และรายได้จากการ

จําหน่ายสือ่สิง่พิมพ์พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ การ์ตนูและหนงัสอืเด็กลดลงร้อยละ 25  
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2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จํานวน 663.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.32 

เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 เหตผุลหลกัมาจาก  

- ต้นทุนขายและบริการลดลงจํานวน 517.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ  25.89  ซึ่ง

สอดคล้องกบัรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง 

- ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจํานวน 99.61 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 10.98 เนื่องจาก ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทย่อยได้บันทึกสํารองค่าเผ่ือ

มูลค่าสินค้าลดลงและตัดจําหน่ายลิขสิทธ์ิสําหรับสิ่งพิมพ์จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

จํานวน 204.45 ล้านบาท  

- บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมได้บนัทกึผลขาดทนุจากการด้อยค่าของใบอนญุาตให้ใช้

คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอลและสินทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

จํานวน 1,479.09 ล้านบาท ในปี 2560 โดยการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ เ ก่ียวข้องกับ

ใบอนุญาตนัน้ ได้มีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้ ซึ่งวัดมูลค่าโดยการ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด โดยมีอตัราการเติบโต และอตัราคิดลด ภายใต้

ข้อสมมติฐานของฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เช่ือว่า

สมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน และนํามาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัใบอนญุาต  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ มีการปรับปรุงรายการทางการบัญชีและแก้ไขงบการเงินย้อนหลงั ซึ่งมี

ผลกระทบต่อฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยทําให้บัญชีรายได้ค้างรับลดลงจํานวน 

690.80 ล้านบาท และขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้จํานวน 690.74 ล้านบาท และมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน

โดยทําให้รายได้จากการขายและการให้บริการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิน้สุดวันที่   

31 ธันวาคม 2559 ลดลงจํานวน 75.73 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีข้อ

สงสัยในการรับรู้รายได้ค่าโฆษณาของปี 2560 และปีก่อน ๆ กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ จึงได้

สอบสวนกระบวนการและวิธีการทางบัญชีที่เก่ียวกับการรับรู้รายได้ค่าโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ และ 

บริษัทฯ จึงพบว่าการรับรู้รายได้ค่าโฆษณาในงวดก่อน ๆ จํานวนหนึ่งไม่มีหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอ ดงันัน้ ผู้บริหารจงึได้ปรับปรุงและแก้ไขงบการเงินที่เก่ียวข้องย้อนหลงัดังกลา่วข้างต้น  
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