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เรื่ อง
เรี ยน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การอนุมตั ิในหลักการเพื่อขอคืนใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ชื่อช่อง
รายการ SPRING 26
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริ ษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2562 ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิในหลักการให้ บริ ษัท สปริ ง 26 จากัด (เดิมชื่อบริ ษัท แบงคอก บิสสิเนส
บรอดแคสติ ้ง จากัด) ซึง่ บริ ษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยูจ่ านวน 149,900,0002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 99.9333 ของหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(“สปริง”) และเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ภาคพื ้นดิน ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทวั่ ไป
แบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน
2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) แจ้ งความประสงค์เป็ นหนังสือยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 10
พฤษภาคม 2562 โดยการขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็ นการขอยกเลิกใบอนุญาตฯ ทังนี
้ ้ ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่ อง มาตรการ
แก้ ไขปั ญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สัง่ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 (“กฎเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
กับการคืนใบอนุญาต”)
1. การดาเนินการที่เกี่ยวข้ อง
สปริ ง จะด าเนิ น การยื่ น หนัง สือ แจ้ ง ความประสงค์ คื น ใบอนุญ าตฯ ต่อ สานัก งาน กสทช. ภายในวัน ที่ 10
พฤษภาคม 2562 ซึ่งสปริ งจะยังมีหน้ าที่ต้องออกอากาศตามที่ได้ รับอนุญาต จนกว่าจะได้ รับความเห็นชอบในการคืน
ใบอนุญาตหรื อให้ ยกเลิกการประกอบกิจการและได้ รับแจ้ งกาหนดวันยุติการให้ บริ การรวมทังเงื
้ ่อนไขการเยียวยาแก่
ผู้ใช้ บริ การก่อนเลิกกิจการจากกสทช. โดยสานักงาน กสทช. จะกาหนดค่าชดเชยให้ แก่สปริ งภายใน 60 วันนับตังแต่
้ วนั ที่
สปริ งยื่นหนังสือแจ้ งความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตฯ และสานักงาน กสทช. จะจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืน
ใบอนุญาตฯ ให้ แก่สปริ งภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่สปริ งยุติการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการคืน
ใบอนุญาต
2. รายละเอียดของใบอนุญาตฯ
ผู้ได้ รับอนุญาต
ประเภทการให้ บริการ

บริ ษัท สปริ ง 26 จากัด
ให้ บริ การโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทาง
ธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูท่ วั่ ไปแบบความคมชัดปกติ
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ช่ องรายการ

SPRING 26

ประเภทรายการ

นาเสนอสารคดีระดับโลกมุง่ นาเสนอข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวิต การสร้ างแรงบันดาลใจสู่ความสาเร็ จ และ
รู ปแบบการดาเนินชี วิต (Lifestyle) เช่น วัฒนธรรม กี ฬา
สิง่ แวดล้ อม ครอบครัว และอื่นๆ เพื่อตอบสนองรู ปแบบการดาเนิน
ชีวิตของคนเมือง

ค่ าธรรมเนียมรวม

2,200 ล้ านบาทถ้ วน

วันที่ได้ รับใบอนุญาตฯ

25 เมษายน 2557

วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ

24 เมษายน 2572

หมายเลขช่ องความถี่ของ
มัลติเพล็กซ์

มัลติเพล็กซ์ที่ 5

ผู้ให้ บริการโครงข่ ายโทรทัศน์ กองทัพบก
3. เหตุผลและที่มาของการขอคืนใบอนุญาตฯ
เนื่องจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของอดีตผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เมื่อปี 2557 ในการเข้ าประมูลโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลนาเสนอรายการสารคดี ซีรีย์ภาพยนตร์ ต่างประเทศ รายการกีฬา และรายการประเภทวาไรตี ้ ทังที
้ ่บริ ษัทฯ ไม่มี
ความชานาญในการจัดการด้ านเนื ้อหาประเภทดังกล่าว โดยสปริ งมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอดนับตังแต่
้ ชนะ
ประมูลคลืน่ ความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือตังแต่
้ ปี 2557-2561 (ณ งวด 9 เดือน สิ ้นสุด 30 กันยายน
2561) รวมขาดทุนทังสิ
้ ้นประมาณ 2,405.7 ล้ านบาท (โดยงบการเงินของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่
ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ) และสปริ ง ยังมีภาระการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ณ วันที่ 9
พฤษภาคม 2562 เป็ นจานวนสูงถึง 201 ล้ านบาท (ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าย
ค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประกาศ ณ วันที่ 2
พฤษภาคม 2562 ซึง่ ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ ประสบกับภาวะขาดทุนมาโดยตลอดจนมีภาระหนี ้สินจานวนมาก โดยบริ ษัทฯ
มีแผนที่จะจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนในสปริ งมาตังแต่
้ ต้นปี 2561 เพื่อลดภาระด้ านเงินทุนและรายจ่ายของบริ ษัทฯ ให้ อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสมและมีความพร้ อมสาหรับการดาเนินธุรกิ จหลักที่มีความแข็งแกร่ งเพื่อสร้ างฐานการเติบโตต่อไปใน
อนาคต
4. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะเกิดกับกลุ่มบริษัทฯ จากการขอคืนใบอนุญาตฯ
1)
ค่า ชดเชยจากการขอคื น ใบอนุญ าตฯ ในครั ง้ นี จ้ ะช่ว ยลดภาระหนีส้ ิน ของบริ ษั ท ฯ ท าให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถชาระคืนหนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้ได้ และสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย
กับ สถาบัน การเงิ น และเงิ น กู้ยืม ระยะสัน้ ประมาณ 918 ล้ า นบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยบริ ษั ทฯ จะน า
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ค่าชดเชยไปชาระเจ้ าหนี ้ค่าโครงข่ายค้ างจ่าย เจ้ าหนี ้การค้ า หนี ้สินระยะสันและหนี
้
้สินระยะยาวที่มีหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการต่อไป
2)
การขอคืนใบอนุญาตฯ ยังช่วยลดความเสีย่ งจากการบริ หารโครงสร้ างทุน ทาให้ มีกระแสเงินสดเข้ ามา
ในบริ ษัทฯ สามารถรองรับความต้ องการใช้ กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ได้ ทนั ท่วงที โดยไม่ต้องแบกรับภาะค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานในแต่ละเดือนที่คอ่ นข้ างสูง
3)
การขอคื นใบอนุญ าตฯ ดัง กล่าวยัง ช่วยลดค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ ที่สูง เนื่ องจากบริ ษัทฯ สามารถน า
ค่าชดเชยไปชาระหนี ้สินได้
4)
กลุ่มบริ ษัท ฯ จะสามารถมุ่งเน้ น การดาเนิ น การในธุ รกิ จ หลักที่ กลุ่มบริ ษัท ฯ มีค วามรู้ และความ
เชี่ยวชาญอย่างแท้ จริ ง กล่าวคือ สื่อ สิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญ และการ
ผลิตเนื ้อหารายการ (contents) รวมถึงธุรกิจดิจิตอล เพื่อมุง่ เน้ นความเข้ มแข็งของเนื ้อหาและแบรนด์ใน 4 ธุรกิจหลัก โดย
การเชื่อมโยงและพัฒนารู ปแบบ (Platform ) จาก Offline-Online-On ground เพื่อให้ เนื ้อหา (Content) สามารถเข้ าถึง
ผู้บริ โภคได้ มากและง่ายขึ ้น
5) การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเลิกธุรกิจที่ประสบปั ญหาขาดทุนมาโดยตลอดซึ่งยังไม่
สามารถคาดการณ์การทากาไรได้ และการขอคืนใบอนุญาตฯ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีบริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“NBC”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ “บริ หารงานสถานที่โทรทัศน์” อย่างครบวงจรทังการด
้
าเนินการผลิต การจัดหารายการ และการขายเวลาในด้ าน
สายงานข่าวสาร สาระบันเทิง New Media และมีบริ ษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั่ จา กัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของNBC เป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล นาเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
(SD) ที่มีความชานาญ ภายใต้ ชื่อ Nation TV (ช่อง 22)
5. ผลกระทบทางบัญชีท่ เี กิดขึน้ กรณีการขอคืนใบอนุญาตฯ
เนื่องจากผลกระทบทางบัญชีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาและยังอยู่ระหว่างการหาแนวทางในการบันทึกรายการ
สาหรับการขอคืนใบอนุญาตฯ ในหลายประการจึงจาเป็ นต้ องปรึกษาและหาแนวทางร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ก่อน
ซึง่ หากมีความคืบหน้ าจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป
6. แผนการใช้ ค่าชดเชยที่ได้ รับจากสานักงาน กสทช.
บริ ษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินค่าชดเชยดังกล่าวไปชาระเจ้ าหนี ้ค่าโครงข่ายค้ างจ่าย เจ้ าหนี ้การค้ า ลดภาระหนี ้สิน
ระยะสัน้ และหนี ้สินระยะยาวที่มีหลักประกันกับสถาบันการเงิน ของบริ ษัทฯ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีภาระหนี ้สินกับ
ทางสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสันรวมจ
้
านวน 918 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถชาระหนี ้ได้ ตามกาหนด
และสามารถลดภาระดอกเบี ้ยที่สงู อันเกิดจากภาระหนี ้สินดังกล่าว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ อาจนาเงินส่วนที่เหลือไปใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลักที่บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และสอดคล้ องกับนโยบายของ
บริ ษัทฯ กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง การผลิตเนื ้อหารายการ (contents) ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และการ
ผลิตเนือ้ หารายการ (contents) ในทุกช่องทางที่สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ มากขึน้ และเร็ วขึน้ ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ข้ างต้ น
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อย่างไรก็ตาม จานวนเงินค่าชดเชยที่บริ ษัทฯ จะได้ รับยังไม่แน่นอน โดยจะเป็ นไปตามที่พิจารณากาหนดโดย
สานักงาน กสทช. ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการคืนใบอนุญาต
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ จึงพิจารณาแล้ วเห็นว่า กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการคืนใบอนุญาต ได้ อนุญาตให้
สปริ งสามารถคืนใบอนุญาตพร้ อมกับได้ รับค่าชดเชย จะเป็ นช่องทางที่จะบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากนโยบายที่
ผิดพลาดของอดีตผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริ หารชุด ปั จจุบนั ได้ ดาเนินการร้ องทุกข์ กล่าวโทษ อดีต
ผู้บริ หารต่อ สานัก งานคณะกรรมการกากับหลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย รวมทัง้ ได้ ใ ช้ สิทธิ ทาง
กฎหมายฟ้ องร้ องเป็ นคดีต่ออดี ตผู้บริ ห ารดัง กล่า วด้ วย) และการได้ รับ คืน ค่า ชดเชยจะช่ วยลดภาระค่า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตฯ ปรับปรุงการดารงอัตราส่วนทางการเงินของบริ ษัทฯ และเป็ นส่วนสาคัญเพื่อนาไปแก้ ไขปั ญหาทางการเงินใน
การลดภาระหนี ้สินของบริ ษัทฯ ซึง่ จะทาให้ ภาวะเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุม่ บริ ษัทฯ มีสภาพดีขึ ้นตามลาดับ รวมทังสอด
้
รับกับนโยบายของบริ ษัทฯ ที่จะมุ่งเน้ นดาเนินการในธุรกิจหลักที่กลุม่ บริ ษัทฯ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญอย่างแท้ จริ ง
กล่าวคือ สือ่ สิง่ พิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง ธุรกิจสือ่ โทรทัศน์ ด้ านหมวดหมูข่ า่ วสารและสาระที่มีความชานาญ และ
การผลิตเนื ้อหารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้ องที่มศี กั ยภาพในการเติบโตและเสริ มกับธุรกิจหลักของบริ ษัท
ฯ เพื่อให้ กลุม่ บริ ษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
นอกจากนี ้ การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทาให้ กลุ่มบริ ษั ทฯ คงเหลือสถานีโทรทัศน์ ดิจิตอลเพียงช่องเดียวคื อ
Nation TV (ช่อง 22) ที่นาเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถระดมกาลัง
ทรัพยากรภายในกลุม่ บริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ ให้ กบั รายการข่าวสารที่มีอยู่ได้ อย่างเต็มที่สอดคล้ องกับนโยบายการดาเนิน
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ
อนึง่ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่า การแจ้ งความประสงค์เป็ นหนังสือขอคืนใบอนุญาตฯ ในครัง้ นี ้ ยังไม่ เข้ าข่ ายเป็ นการ
ตกลงเข้ าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์
ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มี
การแก้ ไขเพิ่ มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทังที
้ ่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศได้ มาหรือจาหน่ ายไปฯ”) เนื่องจากการขอคืนใบอนุญาตฯ ยังมีความไม่แน่นอนว่าสปริ ง
จะได้ รับความเห็นชอบจาก กสทช. หรื อไม่ โดยสปริ งจะยังมีหน้ าที่ต้องออกอากาศตามที่ได้ รับอนุญาต จนกว่าจะได้ รับ
ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตหรื อให้ ยกเลิกการประกอบกิจการและได้ รับแจ้ งกาหนดวันยุติการให้ บริ การรวมทัง้
เงื่อนไขการเยียวยาแก่ผ้ ใู ช้ บริ การก่อนเลิกกิจการจากกสทช. นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะยังไม่ทราบวันที่ต้องยุติการให้ บริ การ
และค่าชดเชยที่จะนาไปใช้ ในการคานวณขนาดรายการตามประกาศได้ มาหรื อจาหน่ายไปฯ จนกว่าจะได้ รับแจ้ งการ
พิจารณากาหนดค่าชดเชยจากสานักงาน กสทช. กล่าวคือ ภายใน 60 วันนับจากวันที่ยื่นหนังสือแจ้ งความประสงค์ขอคืน
ใบอนุญาตฯ อย่างไรก็ตาม การขอคืนใบอนุญาตฯ ในครัง้ นี ้ เป็ นเหตุการณ์ สาคัญของกลุม่ ผู้ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลและเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐ บริ ษัทฯ จึงเปิ ดเผยสารสนเทศฉบับนี ้เพื่อป้องกันข่าวลือและความไม่มี
เสถียรภาพของภาวะตลาด รวมถึงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนในกลุม่ บริ ษัทฯ
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ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทฯ มีความคืบหน้ าหรื อมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับการขอคืนใบอนุญาตฯ บริ ษัทฯ จะรายงาน
ความคืบหน้ าหรื อข้ อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายงานผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่ข้อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป รวมทังจะด
้ าเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปฯ ต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

(นายสมชาย มีเสน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

