ที่ OM6206002
20 มิถุนายน 2562
เรื่อง สรุปสารสนเทศการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สิ่งที่สงมาดวย

สารสนเทศของบริ ษั ท นิ ว ส เน็ ต เวิ รค คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) เรื่อ งการจํ า หนา ยหุ น ในบริ ษั ท
สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด

ตามที่ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดเผยแพรขาวมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พรอมดวยสารสนเทศ เรื่องการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท สปริง
นิวส เทเลวิชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2562 นั้น
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลไดอยางครบถวน บริษัทฯ ไดเพิ่มเติมรายละเอียดของสารสนเทศ การจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (บริษัทยอย) ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอารักษ ราษฎรบริหาร)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เรื่องการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (บริษัทยอย)
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และมีมติอนุมัติใหบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (“SPTV”) ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯ คืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิ จ
ระดับชาติ (หมวดหมูขาวสารและสาระ) (“ใบอนุญาตฯ”) ใหแกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) มูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.70 ลานบาท ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปตาม
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม วันที่ 11 เมษายน 2562 รวมถึงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายคาชดเชย อัน
เนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อนึ่ง ใน
ปจจุบัน ใบอนุญาตฯ คงเหลืออายุอีก 9 ป 11 เดือน (นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2562 โดยใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในวันที่
24 เมษายน 2572)
การเข า ทํา รายการดั ง กล า วถือ เปน รายการจํ า หน า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)(“ประกาศเรื่อง
การไดมาหรือจําหนายไป”) โดยรายการดังกลาวมีขนาดของรายการสูงสุดเทากับรอยละ 83.64 ของมูลคาสินทรัพยรวม
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินสําหรับป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ซึ่งเปนขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน และจัดเปนรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการ
สูงกวารอยละ 50 แตต่ํากวารอยละ 100
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอผูถือ
หุนของบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขอสัตยาบันการเขาทํารายการดังกลาว
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม
นับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ทั้งนี้ สารสนเทศของการเขาทํารายการดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
1.

สารสนเทศที่เปดเผยตามบัญชี (1)

1.1

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
SPTV ไดยื่นความประสงคขอคืนใบอนุญาตฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามที่กําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจายคาชดเชย อันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ
โทรทัศนในระบบดิจิตอล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่มีแนวทางใหผูรับใบอนุญาตสามารถแจงความประสงคขอคืน
ใบอนุญาตฯ ได โดยใหแจงเปนหนังสือไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแห งชาติ ที่ 4/2562 มีผลใช บังคับ หรือ วั นที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ SPTV จะยัง คงมีหน าที่ออกอากาศ
ตอไปจนกวาจะไดรับความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ และกําหนดวันยุติการใหบริการ จาก กสทช.

1.2

1.3

คูกรณีที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัทฯ
ผูรับคืนใบอนุญาตฯ :

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ผูคืนใบอนุญาตฯ

:

บริ ษั ท สปริ ง นิ ว ส เทเลวิ ชั่ น จํ า กั ด ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท นิ ว ส เน็ ต เวิ ร ค
คอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ

:

กสทช. ไม มี ความสั ม พัน ธ ใดๆ กั บ บริ ษั ทฯ และไม จั ดเป นบุ ค คลที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ
ในการทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น (รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม )และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลั กทรั พย แหง ประเทศไทย เรื่อ ง การเปด เผยขอ มูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และประเภท และขนาดของรายการ
1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
สืบเนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการประกอบกิจการ
โทรทัศ นและกิจการโทรคมนาคม วันที่ 11 เมษายน 2562 รวมถึงประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑ วิธีก ารและ
เงื่ อ นไขการจ ายค าชดเชย อัน เนื่ องมาจากการคืน ใบอนุ ญ าตใหใ ช ค ลื่น ความถี่ เพื่ อ ให บ ริ การโทรทั ศน ใ นระบบ
ดิจิตอล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่มีแนวทางใหผูรับใบอนุญาตสามารถแจงความประสงคขอคืนใบอนุญาตฯ ได
โดยใหแจงเปนหนังสือไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ คําสั่ง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่
4/2562 มี ผลใช บังคับ หรื อ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยที่ก ารขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกลาวถื อเปน การยกเลิ ก
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดวย
อนึ่ง ทาง SPTV ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จึงมีความประสงคขอคืนใบอนุญาตฯ ใหแก กสทช. โดยมีมูลคารวม
สิ่งตอบแทนทั้งสิ้ นประมาณ 949.70 ลานบาท ซึ่ งสามารถแบง ยอยเปน 2 สว น ไดแ ก 1) เงิน สดรับจาก กสทช.
มูลค า 730.10 ล านบาท และ 2) คา ใบอนุ ญาตฯ งวดที่ 6 ที่ SPTV ไม ตอ งชํ าระ มูลค า 219.60 ล านบาท ทั้ง นี้
กสทช. จะจ ายคา ชดเชยอันเนื่องมาจากการคื นใบอนุญาตฯ ใหแ กบริษั ทฯ ภายใน 60 วัน นั บตั้งแตวันที่ ยุติการ
ใหบ ริก ารตามที่ กสทช. กํา หนด ทั้ งนี้ หลั กเกณฑ ในการคํา นวณมูลคาสิ่ งตอบแทน ปรากฏตามขอ 1.7.1-1.7.5
ขางลางนี้

1.3.2 ประเภท และขนาดของรายการ
การเขาทํารายการดังกลาวเขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป โดยมี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ ซึ่งใชขอมูลทางการเงินตามงบการเงิน สําหรับป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

เกณฑการคํานวณ

วิธีการคํานวณ

1. เกณฑสินทรัพย (“เกณฑ NTA”)

= ไม สามารถคํ านวณตามเกณฑการคํานวณนี้ ได เนื่ องจากเป นการจํ าหน าย
สินทรัพย

2. เกณฑกําไรสุทธิ

= ไม สามารถคํ านวณตามเกณฑการคํานวณนี้ ได เนื่ องจากเป นการจํ าหน าย
สินทรัพย

3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน 1/

=

สิ่งตอบแทนที่จะไดรับ
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ

= 949.70 ลานบาท
1,135.41 ลานบาท
= รอยละ 83.64
4. เกณฑมูลคาหลักทรัพยที่บริษัทออกให

= ไมสามารถคํานวณตามเกณฑการคํานวณนี้ได เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีการออก
หลักทรัพย

หมายเหตุ 1/ ขอมูลที่ใชในการคํานวณมูลคาสิ่งตอบแทนเปนการประมาณการ ซึ่งอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงจนกวา จะถึงวันที่ กสทช. ใหค วามเห็นชอบคืน
ใบอนุญาตฯ เชน ระยะเวลาการประกอบกิจการ และผลประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 เปนตน

การเขาทํารายการในครั้งนี้ มีขนาดของรายการสูงสุดเทากับรอยละ 83.64 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ตาม
งบการเงินสําหรับป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ซึ่งเปนขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน และจัดเปนรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการ
สูงกวาร อยละ 50 แตต่ํา กวา รอยละ 100 ตามประกาศเรื่องการไดม าหรื อจํา หนา ยไปดังนั้ น บริษัท ฯ จึ งมีห นา ที่
แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอผูถือหุนของบริษัทฯ
พรอมทั้งเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการจัดใหมี
การประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขอสัตยาบันในการเขาทํารายการดังกลาว ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสีย ตามที่ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยรายการอื่นของบริษัทฯ ในชวง 6 เดือนยอนหลังที่จะตองนํามารวม
เปนขนาดรายการนี้
1.4

รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนายไป
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมู
ข า วสารและสาระ) ซึ่ ง เป น สิ น ทรั พ ย ข อง SPTV อนึ่ ง ในป จ จุ บั น ใบอนุ ญ าตฯ คงเหลื อ อายุ อี ก 9 ป 11 เดื อ น
(นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2562 โดยใบอนุญาตฯ จะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2572)

1.5

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน
SPTV จะไดรับสิ่งตอบแทนจากการคืนใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 949.70 ลานบาท ซึ่งสามารถแบงยอยเปน
2 สวน ไดแก 1) เงินสดรับจาก กสทช. มูลคา 730.10 ลานบาท และ 2) คาใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 ที่ SPTV ไมตอง

ชําระ มูลคา 219.60 ลานบาท ทั้งนี้ กสทช. จะจายคาชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ภายใน 60 วัน นับ
แตวันที่ยุติการใหบริการตามที่ กสทช. กําหนด
1.6

มูลคาของสินทรัพยที่จะจําหนายไป
สินทรัพยที่บริษัทฯ จําหนายไป คือ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อ ใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริ การทางธุ รกิ จ ระดั บ ชาติ (หมวดหมู ข า วสารและสาระ) ทั้ ง นี้ ต ามงบการเงิ น ของ SPTV พบว า ใบอนุ ญ าตฯ
ดังกลาวมีมูลคาทางบัญชีเทากับ 581.94 ลานบาท และ 568.03 ลานบาท ซึ่งมาจากราคาทุนของใบอนุญาตฯ หัก
ดวยคาเสื่อมตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการลดลงของมูลคาใบอนุญาตฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31
มีนาคม 2562 ตามลําดับ

1.7

เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
มูลคาสิ่งตอบแทนเปนมูลคาที่ไดจากวิธีการคํานวณตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
จายคาชดเชย อันเนื่องมาจากการคื นใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบ ริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล วันที่ 2
พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1/
1.7.1 คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่ผูรับใบอนุญาตไดมีการชําระแลวถึงงวดที่ 4 จากทั้งหมด 6 งวด2/
= คาธรรมเนียมใบอนุญาตที่ชําระแลว x อายุใบอนุญาตในสวนที่ไมไดใชงานคลื่นความถี่
อายุใบอนุญาต
3/
= 878.80 x 117
180
= 571.22 ลานบาท
1.7.2 (หัก) การคํานวณผลประโยชนที่ผูรับใบอนุญาตฯ ไดรับในระหวางการประกอบกิจการไดแก
(1) เงินที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเชาใชโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดิน
ในระบบดิ จิ ต อล (MUX) ตามคํ า สั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ 9/2561 เรื่ อ งมาตรการบรรเทา
ผลกระทบตอผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ลงวั น ที่ 23 พฤษภาคม 2561 และค าใช จ า ยในการส ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น ที่ ใ หบ ริ การเป น การทั่ ว ไปผ า น
ดาวเทียมตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการสงเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับสนับสนุนจนถึงวันที่ยุติการใหบริการตามที่ กสทช. กําหนด
คา MUX 4/

=

=

1.80 ลานบาท/เดือน ซึ่งเปนสิทธิประโยชนรายเดือนที่ไดรับนับตั้งแต
มิ ถุ น ายน 2561 - มิ ถุ น ายน 2562 (เดิ ม มี ระยะเวลาการรั บ สิ ท ธิ
ประโยชน มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2563)
23.40 ลานบาท

คา Must Carry 4/

=

33.32 ล า นบาท ซึ่ ง เปน สิ ท ธิ ป ระโยชนที่ ไ ด รับ นับ ตั้ ง แต ธั น วาคม
2559 - มิถุ นายน 2562 (เดิม มีระยะเวลาการรับ สิทธิ ประโยชน 20
ธันวาคม 2559 – 19 ธันวาคม 2562)
= 33.32 ลานบาท
1.7.3 ผลประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาตฯ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตามใบอนุญาตในแตละปตลอด
ระยะเวลาที่ไดมีการประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยใหคํานวณเฉพาะผลประกอบการมีกําไรสุทธิ
ป

ผลประกอบการ (หนวย: ลานบาท)

2557

(111.30)

2558

(34.59)

2559

(211.45)

2560

(19.28)

2561

(16.26)

30 มีนาคม 2562

3.88

11 เมษายน 2562 (ประมาณการ)

0.12

รวมผลประกอบการมีกําไรสุทธิตลอดระยะเวลาที่ไดมีการประกอบกิจการ 4.00 ลานบาท
1.7.4 คาใบอนุญาตฯ ที่ชําระแลวงวดที่ 5 = 219.60 ลานบาท (บริษัทฯ ไดรับเงินคืนสวนที่ชําระไปแลว)
1.7.5 คาใบอนุญาตฯ งวดที่ 6 = 219.60 ลานบาท (SPTV ไมตองชําระคาใบอนุญาตฯ งวดที่ 6)
ดังนั้นจะไดมูลคาสิ่งตอบแทน คือ 571.22 – 23.40 – 33.32 – 4.00 + 219.60 + 219.60 = 949.70 ลานบาท
หมายเหตุ 1/ ขอมูลที่ใชในการคํานวณมูลคาสิ่งตอบแทนเปนการประมาณการ ซึ่งอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงจนกวา จะถึงวันที่ กสทช. ใหค วามเห็นชอบคืน
ใบอนุญาตฯ เชน ระยะเวลาการประกอบกิจการ และผลประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 (วันมีคําสั่งหัวหนา คสช) เปนตน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
ของประกาศ กสทช. ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
2/ คาธรรมเนียมใบอนุญาตฯ นํามาคํานวณเพียงงวดที่ 4 เนื่องจากงวดที่ 5 และงวดที่ 6 จะไดรับการยกเวนตามคําสั่งหัวหนา คสช.
3/ อายุใบอนุญาตที่ไมไดใชงานคลื่นความถี่ จํานวน 117 เดือน มาจากสมมติฐานการยุติการใหบริการสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนั้นจะ
ไมไดใชคลื่นความถี่ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 จนครบกําหนดอายุใบอนุญาตในเดือนเมษาน 2572 หรือเทากับ 117 เดือน
4/ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมสามารถระบุวันที่ยุติการใหบริการตามที่ กสทช. กําหนด ได บริษัทฯ จึงกําหนดสมมติฐานใหการบริก ารยุติลงในเดือ น
กรกฎาคม 2562 ตามภาระผูกพันที่มีตอลูกคา ณ ปจจุบัน และการขอรับสิทธิประโยชนจาก กสทช.จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2562

นอกจากนี้บริษัทฯ พิจารณาเปรียบเทียบมูลคาจากการคืนใบอนุญาตฯ และมูลคาของกลุมกิจการโทรทัศนในกรณีที่
ไม คื น ใบอนุ ญ าตฯ จนถึ ง วั นหมดอายุ ใ บอนุ ญ าตฯ โดยมูลค า จากการคื น ใบอนุ ญ าตฯ อยู ที่ 949.70 ลา นบาท
ในขณะที่มูลคาของกลุมกิจการโทรทัศนในกรณีที่ไมคืนใบอนุญาตฯ อยูที่ 785.04 – 912.71 ลานบาท ซึ่งคํานวณ
มาจาก 2 สวน ไดแก 1) การประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากกลุมกิจการโทรทัศนที่จัดทําขึ้น
โดยผูบริหาร พรอมกับคิดลดกระแสเงินสดดังกลาวใหเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลดที่รอยละ 9.00 ไดมูลคา

ปจ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ข องกลุ ม กิ จ การโทรทัศ น 345.84 – 473.51 ล า นบาท และ 2) ค า ใบอนุ ญ าตฯ
งวดที่ 5 และงวดที่ 6 ที่ไดรับการยกเวนตามคําสั่งหัวหนา คสช. รวม 439.20 ลานบาท
ดังนั้นมูลคาจากการคืนใบอนุญาตฯ สูงกวามูลคาของกลุมกิจการโทรทัศนในกรณีที่ไมคืนใบอนุญาตฯ เปนมูลคา
37.00 – 164.66 ลานบาท
1.8

ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ
1.8.1 บริ ษั ท ฯ สามารถปรั บ โครงสร า งธุ ร กิ จ ให มี ค วามคล อ งตั ว โดยการเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารเนื้ อ หา (Content
Provider) ผานสื่อดิจิตอล สื่อนิวมีเดีย สื่อ out of home และสื่อโซเชี่ยลได ซึ่งสอดคลองกับความตองการของกลุม
ผูบริโภคในปจจุบัน ที่เนนความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งจากการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจจะชวยใหบริษัทฯ สามารถ
ลดตนทุน การดําเนินงานได นอกจากนี้ การคืนใบอนุญาตฯ จะทําใหบริษัทฯ ไมมีบริ ษัทยอยที่ มีสถานะเปนผูถื อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดทํา content ใหกับ
สื่อหรือชองทางอื่น เนื่องจากปจจุบันยังคงมีสื่อออนไลนและสื่อโซเชี่ยลที่มีชื่อเสียงและศักยภาพ ดวยความสามารถ
เฉพาะดานจะทําใหสามารถพัฒนาและตอยอดรายไดตอไปได นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลิตรายการโทรทัศนซึ่งผลิต
โดยบริษั ทยอยแห งอื่น ที่สามารถเริ่มนําไปเผยแพร ผานสถานีโทรทั ศนชองอื่ นที่ระดับ ความนิย มสูงยอมสงผลต อ
รายไดจากการขายโฆษณาที่สูงขึ้น
1.8.2 กําจัดความเสี่ยงจากความไมแนนอนดานรายไดและความนิยมของสื่อโทรทัศน
1.8.3 บริษัทฯ สามารถนําเงินที่ไดรับจากการคืนใบอนุญาตฯ จาก กสทช. มาชําระคืนภาระหนี้ เพื่อลดตนทุนทาง
การเงินรวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ และชําระคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ
ของกลุมบริษัทฯ ได
1.8.4 บริษัทฯ อาจไดรับรูกําไรทางบัญชีจากการคืนใบอนุญาตฯ ใหแก กสทช. ซึ่งจะเทากับผลตางระหวางรายได
จากการคืนใบอนุญาตฯ และมูลคาทางบัญชีของใบอนุญาตฯ

1.9

แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
บริษัทฯ มีแผนนําเงินที่ไดรับจากการคืนใบอนุญาตฯ จาก กสทช. มาเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนิน
กิจการของกลุมบริษัทฯ ทั้งในสวนของการผลิตรายการใหตรงกับกลุมเปาหมาย รวมทั้งเพื่อชําระคืนภาระหนี้ และ
ชําระคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ ของกลุมบริษัทฯ

1.10 แผนธุรกิจในอนาคต
สําหรับธุรกิจดานการประกอบกิจการโทรทัศน ภายหลังการทํารายการ กลุมบริษัทฯ จะไมมีบริษัทยอยที่มีสถานะ
เปนผูถือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ซึ่งเปนไปตามแผนในการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนผูให
บริ การเนื้อ หา (Content Provider) ผ านสื่ อดิ จิ ตอล สื่ อ นิว มี เ ดีย สื่อ out of home และสื่อ โซเชี่ ย ล โดยนอกจาก
กระแสเงินสดที่จะไดรับจาก กสทช. จากการคืนใบอนุญาตฯ และการทดแทนจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ บริษัทฯ
ยังมี รายไดจากการขายโฆษณาและการผลิ ต content สื่อ ดิจิ ตอล สื่อนิ วมี เดี ย สื่ อ out of home และสื่ อโซเชี่ย ล
รวมถึงมีการผลิตรายการที่ออกอากาศกับสถานีโทรทัศนชองอื่นที่มีอันดับความนิยมสูงยอมสงผลตอรายไดจากการ

ขายโฆษณาที่จะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจที่
เปนชองทางในการนําเสนอเนื้อหาที่สําคัญอีกทางหนึ่ง รวมถึงจะใหความสําคัญตอสื่อประชาสัมพันธดิจิตอลเพื่อให
สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคในยุคปจจุบัน ดังนั้น การปรับโครงสรางธุรกิจเพื่อเปน Content Provider จะสงผล
ใหบริษัทฯ สามารถใหความสําคัญในการพัฒนาเนื้อหาตางๆ ใหตรงกับกลุมผูบริโภคและมี Brand เปนที่รูจักมาก
ยิ่งขึ้นผานชองทางตางๆ โดยกลุมบริษัทฯ มีแผนในการดําเนินธุรกิจ รายละเอียดดังนี้
บริษัท
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด

ธุรกิจ
สื่อโทรทัศน

แผนธุรกิจ
- เชาเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศนอื่นๆ
- รับจางผลิตรายการโทรทัศน
สื่อดิจิตอล
- ทํ า Website, Facebook Fan Page แ ล ะ Youtube
Channel “ขอบสนาม”
- ขายโฆษณาผานชองทางออนไลน
อื่นๆ
- รับจางจัดงาน Event
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด สื่อหนังสือพิมพ
- ผลิตและจําหนายหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
สื่อดิจิตอล
- บริการขาวผานเว็บไซต และ Facebook Fan Page
- รับจางจัดงาน Event
- ผลิตรายการโทรทัศน
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด
สื่อประชาสัมพันธดิจิตอล
บริก าร SMS ขา วสาร เช น ขา วด วน ขา วสั้ น ขา วทั่ วไป
โฆษณาออนไลน
บริษัทฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จําหนายสินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาออกแบบ
ระบบและสารสนเทศ
บริ ษั ท เอ็ น ไวรอนเมนทอล โซลู ชั่ น อุ ป กรณ ต รวจสอบชี ว อนา จําหนายและใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบชี
อินทิเกรเตอร จํากัด
มัย
วอนามัยและสิ่งแวดลอม

อนึ่ง แมวาบริษัทฯ จะแจงความประสงคคืนใบอนุญาตฯ แลวก็ตาม แตตามหลักเกณฑ บริษัทฯ จะตองไดรับความ
เห็นชอบจาก กสทช. รวมถึงตองดําเนินการเยียวยาผูใชบริการกอนยุติการใหบริการ ซึ่งคาดวาวันสุดทายของการ
บริการจะลาชากวาระยะเวลาภาระผูกพันตามสัญญากับลูกคาที่จะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม 2562 ดังนั้นการคืน
ใบอนุญาตจึงไมกระทบการดําเนินงานและภาระผูกพันที่มีตอบุคคลภายนอก
1.11 เงื่อนไขในการเขาทํารายการ
ในการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาว บริษัทฯ ตองเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ และแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอการทํารายการจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย รวมถึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขอสัตยาบันในการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดย
ตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวของกับการตกลงเขาทํารายการ
ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครั้ง ที่ 5/2562 เมื่อ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2562 มีค วามเห็ นว าการทํ ารายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากเปน การดํา เนินการตามแผนการปรั บโครงสรางการดําเนิน ธุรกิจของบริษัท ฯ
ในการเปนผูใหบริการเนื้อหา (Content Provider) อยางเต็มตัว และยังสงผลใหกลุมบริษัทฯ ลดภาระตนทุนคงที่ใน
การดําเนินธุรกิจตางๆ นอกจากนี้กลุมบริษัทฯ สามารถเชาชวงเวลาออกอากาศกับสถานีโทรทัศนชองอื่นที่มีอันดับ
ความนิยมสูง ซึ่งคาดวาจะทําใหกลุมบริษัทฯ มีรายไดจากการขายโฆษณาที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ไมมีผลประโยชน
ขัดแยงกับบริษัทยอย ดวยเหตุนี้จึงมีความเห็นวาการทํารายการสงผลดีตอฐานะทางการเงินและสภาพคลองทาง
การเงินของกลุมบริษัทฯ ในอนาคตได
1.13 ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ไม มี กรรมการ และ/หรื อ กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ท า นใดที่ มี ค วามเห็ น แตกต า งไปจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
2.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตรวจสอบและสอบทานขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ดวยความระมัดระวัง และขอรับรองวา
ขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ที่สงใหผูถือหุนถูกตอง ครบถวน ไมมีขอความอันเปนเท็จ ไมมีการละเวนขอเท็จจริงอัน
เป น สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี ห รื อ ต อ งระบุ ไ ว ต ลอดจนไม มี ข อ ความที่ ทํ า ให บุ ค คลอื่ น สํ า คั ญ ผิ ด อั น เป น
สาระสําคัญ

3.

รายงานของผูเชี่ยวชาญอิสระ และคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญอิสระ
บริษัทฯ ไดแตงตั้งใหบริษัท อวานการด แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่อยูในบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให
ความเห็นตอการเขา ทํารายการคืน ใบอนุ ญาตให ใชคลื่น ความถี่ เพื่อให บริการโทรทั ศนในระบบดิจิ ตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจ ระดับชาติ (หมวดหมูขาวสารและสาระ) ของ SPTV ซึ่งเปนการทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ทั้งนี้ บริษั ท อวานการ ด แคปปต อล จํากั ด ไมได ถือหุ นในบริษัท ฯ และไมมีค วามสัมพัน ธกับ บริษั ทฯ และบริษั ท
อวานการ ด แคปปต อล จํ ากัด ยิ นยอมให เผยแพรรายงานความเห็ นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิ สระ ลงวั นที่ 10
มิถุนายน 2562รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ

4.

รายละเอียดหนี้สินทั้งหมดของบริษัทฯ ในปจจุบัน และหนี้สินที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต

4.1

ยอดรวมตราสารหนี้ของบริษัทฯ
- ไมมี-

4.2

ยอดรวมเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และภาระการนําสินทรัพยวางเปนหลักประกัน
ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2562 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ยมี สั ญญากู ยื ม เงิ น จากบุ ค คลภายนอกหลายแห ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

4.3

วงเงิน (ลานบาท)
200.00
80.00
50.00
32.00
24.00
20.00
16.00
10.00
2.1
1.60
435.70

หลักประกัน
หุนของนิติบุคคลในเครือและบุคคลภายนอก
หุนของบุคคลภายนอก และค้ําประกันโดยบริษัทฯ
หุนของบุคคลภายนอก และค้ําประกันโดยนิติบุคคลในเครือ
ไมมีหลักประกัน
ไมมีหลักประกัน
ไมมีหลักประกัน
ค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ และนิติบุคคลในเครือ
ไมมีหลักประกัน
ไมมีหลักประกัน
ไมมีหลักประกัน

ยอดรวมหนี้ สิ นประเภทอื่ น ของบริ ษั ทฯ รวมทั้ งเงิ นเบิ ก เกิ น บั ญชี และภาระการนํ าสิ นทรั พ ย วางเป น
หลักประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินประเภทอื่น (ไมรวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น) ดังนี้
ประเภทหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เจาหนี้เงินเพิ่มทุน
รวม

4.4

มูลคาตามงบการเงินรวม ณ
หลักประกัน
31 มีนาคม 2562 (ลานบาท)
2.71
ไมมีหลักประกัน
154.00
ไมมหี ลักประกัน
156.71

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เปดเผยในงบการเงินรวมระหวางกาลสิ้นสุด ณ วันที่
31 มีนาคม 2562 ซึ่งสรุปไดดังนี้
4.4.1 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน (หนังสือค้ําประกัน SPTV) จํานวน 244.74 ลานบาท
4.4.2 บริ ษั ท ย อ ยแห ง หนึ่ ง มี ภ าระผู ก พั น จากการเป น ผู มี สิท ธิ ไ ด รับ ใบอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ให บ ริ ก าร
โทรทัศ นใ นระบบดิจิ ตอล ในหมวดหมู ชอ งรายการขา วสารและสาระ มีอ ายุ ตามสัญญา 15 ป นับ จากวัน ที่ไ ดรับ
ใบอนุญาตกลาวคือ ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 โดยบริษัทยอยดังกลาวตองจายชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายปใหกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ในอัตรารอยละ 0.125 – 1.500 และนําสงเงิน

เขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ ใน
อัตรารอยละ 0.50 – 2.00 ของรายไดกอนหักรายจายที่ไดจากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออมและรายไดอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต หรือตามอัตราและระยะเวลาที่กสทช. ประกาศกําหนด
4.4.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิตอลกับผูใหบริการ
โครงขายรายหนึ่งเพื่อขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เพื่อเผยแพรชองออกอากาศสัญญาณโทรทัศนเปนระยะเวลา 10 ป 16 วันนับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่
16 มิถุนายน 2571 หากบริษัทยอยมีความประสงคจะตอระยะเวลาตามสัญญาภายหลังจากระยะเวลาตามสัญญา
สิ้นสุดลง บริษัทยอยตองแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรใหผูใหบริการโครงขายทราบลวงหนาไมนอยกวา
180 วันกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยบริษัทยอยมีภาระผูกพันการจายชําระคาบริการโครงขายซึ่งรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว ไดแก 1) ภาระผูกพันที่ตองชําระภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 46.22 ลานบาท 2) ภาระผูกพัน
ที่ตองชําระในระยะเวลามากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป จํานวน 184.90 ลานบาท และ 3) ภาระผูกพันที่ตองชําระใน
ระยะเวลามากกวา 5 ป แตไมเกิน 10 ป จํานวน 206.21 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 391.11 ลานบาท
4.4.4 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบุคคลและบริษัทอื่นเกี่ยวกับสัญญาตาง ๆ จํานวน 45.63 ลานบาท และ 0.30
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบดวย
(1) ภาระผูกพัน ดานสัญญาเชาอาคารสํานักงานกับบริษัท และบุคคลอื่นหลายฉบับ ระยะเวลาสัญญา
ตั้งแต 1-5 ป สัญญาเริ่มตนเดือนกรกฎาคม 2559 และสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564
(2) สัญญาเพื่อใชสัญญาณดาวเทียมระหวางบริษัทยอยกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่
จะต องจ ายค าบริ การตามที่ ระบุ ในสั ญญา สั ญญามี ระยะเวลา 1 ป สิ้ นสุ ดเดือนเมษายน 2561 และเมื่ อวั นที่ 11
พฤษภาคม 2561 มีการขยายระยะเวลาเปน 1 ป 7 เดือน สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562
(3) บริ ษั ท ย อ ยแห ง หนึ่ ง มี สั ญญาเพื่ อใช บ ริ การรวมสั ญ ญาณโทรทั ศน และวิ ทยุ ทั้ ง สั ญญาณภาพและ
สัญญาณเสี ยงกั บบริ ษั ทแหงหนึ่ ง บริ ษั ทย อยมี ภาระผู กพั นที่จะต องจายค าบริ การตามที่ ระบุในสั ญญา สั ญญามี
ระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดเดือนเมษายน 2561 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีการขยายระยะเวลาเปน 1 ป 7 เดือน
สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562
(4) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีการทําบันทึกขอตกลงรวมผลิตรายการโทรทัศนกับบริษัทแหงหนึ่ง บริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันที่จะตองจายคาบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562
4.4.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันคาปรึกษาทางการเงินกับ
บริษัทอื่น จํานวนเงิน 0.05 ลานบาท และจํานวนเงิน 1.40 ลานบาท ตามลําดับ
4.4.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาคาลิขสิทธิ์เพื่อ
เขาถึงขอมูลวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศนและสัญญากอสรางสินทรัพยถาวร จํานวนเงิน 45.02 ลานบาท
เทากันทั้งสองงวด
4.4.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาใชสิทธิในชื่อและ
สัญลักษณทางการคากับบริษัทแหงหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันที่จะตองแบงสวนแบงรายไดจากการใชชื่อและสัญลักษณ
ทางการคาในอัตรารอยละ 3 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา
4.4.8 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

(1) บริษัทฯ มีงานโครงการที่เกินกําหนดระยะเวลาสงมอบและไดถูกยกเลิก ซึ่งบริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่
อาจจะเกิด ขึ้นจากการเรีย กรอ งคาปรับหรื อคา เสียหายจากการไมป ฎิบัติต ามสั ญญา ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2562
บริษัทฯ ยังไมไดมีการตั้งประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นดังกลาวเนื่องจากยังอยูในระหวางการเจรจากับ
คูสัญญาและยังไมทราบผล
(2) บริษัทฯ มีค ดีความฟองรองเรื่องการทําผิดสั ญญาซื้อขาย ตามคดีห มายเลข ดํ า พ.6145/2560 ให
บริษัท ฯ รับ ผิดคา ปรับและคา เสียหาย รวมเป นทุนทรัพย 8.36 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัต รารอ ยละ 7.50 ตอ ป
จนกวาจะชําระเสร็จ ซึ่งศาลนัดสืบพยานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ปจจุบัน บริษัท ฯ อยูระหวางการเจรจาไกล
เกลี่ยกับโจทย และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ยังไมไ ดมีการตั้งประมาณการผลขาดทุ นที่อาจจะเกิดขึ้ น
ดังกลาว
(3) บริษัทยอยมีคดีถูกฟองรอง ดังนี้ ซึ่งคดีดังกลาวอยูภายใตกระบวนพิจารณาของศาล อยางไรก็ตามผูบริหาร
ของบริษัทยอยเชื่อวาผลของคดีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของบริษัทยอย
คดีหมายเลข

ศาล

จําเลย

ดํา อ. 1827/2560

อาญา

จําเลย 2

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

ถอนฟองเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2562

ดํา อ. 1957/2560

อาญา

จําเลย 2

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

ถอนฟองเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2562

ดํา พ. 2322/2560

แพง

จําเลย 1

ถอนฟองเมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2562

ดํา อ. 3212/2560

อาญา

จําเลย 1

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 802 ลาน
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

ดํา อ.741/2561

อาญา

ดํา พ. 3328/2561

แพง

จําเลย 3 และ
จําเลย 4
จําเลย 3

ดํา อ.1185/2561

อาญา

จําเลย 1

ดํา. 775/2561

ปกครอง จําเลย 1

ดํา พ. 20/2562

แพง

จําเลย 1

ขอหาหรือฐานความผิด

วันนัดพิจารณา

ศาลพิพากษายกฟอง เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

วันที่ 11 มิถุนายน 2562

หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 631.40
ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
ละเมิดลิขสิทธิ์
เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 1.00 ลาน
บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
เรียกรองใหชําระหนี้จํานวนเงิน 83.78 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป
ละเมิด กลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซึ่งขอความ
อันฝาฝนตอความจริง เรียกรองใหชําระ
คาเสียหายจํานวนเงิน 100 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.50 ตอป

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

อยูระหวางการถอนฟอง
ถอนฟองเมื่อวันที่ 19
เมษายน 2562

5.

สรุปขอมูลสําคัญของบริษัทฯ

5.1

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโนมธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมของ
บริษัทฯ
5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสื่อเปนธุรกิจหลัก โดยในสวนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุ รกิ จ การจํ า หน า ย ติ ด ตั้ ง และพั ฒ นาระบบสารสนเทศในด า นของซอฟต แ วร และประกอบธุ รกิ จ ให
คําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งการวางระบบเครือขาย (Network)
การจัด หาอุปกรณ (Hardware) และพัฒนาโปรแกรม ตามความตองการของลู กคา โดยมีลูกคาหลั ก คือ องคก ร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ตอมา บริษัทฯ ไดเล็ง เห็นความสําคัญของการเติบโตของธุรกิจสื่อ จึงไดมีการ
ลงทุนในธุรกิจสื่อ รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังนี้

ชื่อบริษัทยอย

สัดสวนการถือหุนโดยบริษัทฯ ณ วันที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
31 มี.ค. 62 (รอยละ)
ธุรกิจจําหนายสินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ
บริษัท ซิงค เทคโนโลยี่ จํากัด
99.99
ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศเพื่ อ
การศึก ษา และการใหบริ การระบบสารสนเทศเพื่ อ
การศึ กษาอย างครบวงจร ตั้ งแตก ารใหคํ าปรึก ษา
ออ ก แบบ ติ ด ตั้ ง บริ ห ารโค รงก าร ซ อ ม แ ละ
บํารุงรักษา รวมไปถึงการฝกอบรมการใชงาน
ธุรกิจสื่อ
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น
99.99
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จั ด หาและผลิ ต รายการโทรทั ศ น โ ดย
จํากัด
มุงเนนการผลิตรายการประเภทข าวสารและสาระ
และธุรกิ จสื่ อใหมโ ดยจั ดตั้ งหน วยธุรกิ จสื่ อดิจิ ตอล
เพื่อผลิตเนื้อหาขาว และเผยแพรผานแพลตฟอรมใน
สื่อออนไลน และสื่ออื่น ๆ ที่สามารถเขาถึงกลุมผูชม
เป า หมายได อ ย า งสะดวก รวดเร็ ว ทั้ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด
บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น
99.99
ประกอบกิ จ การสถานี โ ทรทั ศ น แ ละธุ ร กิ จ ด า น
จํากัด
สื่อสารมวลชนทุกชนิด
บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด

93.17

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด

99.99

บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด

99.99

ผลิ ตรายการโทรทั ศน และบริห ารสื่อ โฆษณา โดย
แพรภาพในสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
รับจางบริหารและดําเนินงานผลิตสื่อหลากชนิดผาน
เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจรองรับ
การขยายตัวของสื่อใหมที่จะเขามามีบทบาทสําคัญ
ในชีวิตประจําวันของคนยุคใหม
ดํ า เนิ น งาน SMS ข า วสาร และข อ มู ล ต า ง ๆ ทาง
โทรศัพทมือถือ

ชื่อบริษัทยอย

สัดสวนการถือหุนโดยบริษัทฯ ณ วันที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
31 มี.ค. 62 (รอยละ)
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ
80.00
ดําเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ
มัลติมีเดีย จํากัด
(ถือหุนโดย บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
มัลติมีเดีย จํากัด)
ธุรกิจจําหนายและใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
บริษัท เอ็นไวรอนเมนเทล
95.00
ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องมือวิเคราะห
โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด
และอุปกรณตรวจวัดดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย ในโรงงานอุ ตสาหกรรม และสิ่ ง แวดลอ ม และ
ธุ ร กิ จ ออกแบบและจั ด สร า งระบบเฝ า ระวั ง และ
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพมลพิ ษ ในอากาศทั้ ง ในรู ป แบบ
สถานีถาวร กึ่งถาวร และแบบเคลื่อนที่

5.1.2 แนวโนมธุรกิจ
บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางและพัฒนาแผนงานของกลุมธุรกิจสื่อ ไดแก บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท
ฐานเศรษฐกิ จ มั ลติ มี เ ดี ย จํ า กั ด และบริ ษั ท กรี น เน็ ต 1282 จํ า กั ด ให เ ป น content provider ด ว ยพื้ น ฐาน
ประสิทธิภาพและวิสัยทัศนในการเปนผูนําดานจัดทําเนื้อหาขาวสารและสาระที่เขาถึงเนื้อหาครบทุกองศา รวมถึง
การผู นํ าข าวเศรษฐกิ จและการลงทุ นทางสื่ อสิ่ ง พิม พ มาพั ฒนาตอ ยอดสูก ารเปน ผู นํา การผลิ ตเนื้ อหาที่ มี ความ
หลากหลาย ตอขยายเนื้อหาดานกีฬาและบันเทิง ผานชองทางของสื่อนิวมีเดียตางๆ เพื่อใหเขาถึงกลุมผูบริโภคที่มี
ความหลายหลายทุกวัยทุกระดับซึ่งเปนการเชื่อมชองสื่อเดิม ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน กับสื่อใหมที่มีศักยภาพ
รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรที่มีศักยภาพ อาทิ ปายโฆษณา LED สู event on ground เพื่อเสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขันของธุรกิจสื่อ ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมการเจริญเติบโตของเม็ดเงินในสื่อดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและพฤติ กรรมของผู บริโภค และจากการปรับโครงสร างในการจั ดหารายได ของธุ รกิจสื่ อ การลด
ตนทุน รวมถึงการคืนใบอนุญาตฯ ของ SPTV ดังที่กลาวขางตน จะทําให กลุมบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายและ
เพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดหรือสรางมูลคาเพิ่มจากเนื้อหา content ได
ธุรกิจ เทคโนโลยีได แก บริษัท ฯ ซึ่ง มีแนวโน มธุรกิ จในชวงระยะเวลาที่ผา นมาแนวโนมการเติ บโตมีไมม ากนั ก แต
บริษัทฯ เชื่อวา ในระยะเวลา 1-2 ป ขางหนาแนวโนมธุรกิจดานเทคโนโลยีนาจะกลับมาดีขึ้น
ธุรกิจชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ไดแก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด แนวโนมธุรกิจนาจะดี
ขึ้นโดยลําดับ โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางทุน เพื่อลดขอจํากัดของเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยูอยา ง
จํากัด ทําใหกลุมธุรกิจชีวอนามัยสามารถขยายชองทางในการรับการสนับสนุนทางดานเงิน และนํามาหมุนเวียนใน
การรั บ งานโครงการเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เป น งานโครงการของหน ว ยงานรั ฐ ที่ ได ใ ห บ ริ ก ารมาอย างต อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
พิจารณาหาโครงการใหมๆ หรือชองทางขยายรายไดในกลุมภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
5.2

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา และปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด พรอมคําอธิบายและการ
วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุดตลอดจน
ปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ

5.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม (ลานบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

2559
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
มูลคางานบริการที่ยังไมเรียกเก็บจาก
ลูกคา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของ
กัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการและบุคคล
อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกพนักงาน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพยเพื่อใหเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ
โทรทัศน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจาหนี้แฟคตอริ่ง

สําหรับงวด 3
เดือน
31 มีนาคม 2562

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

287.41
3.89
258.51
187.09

24.40
0.00
234.97
258.42

29.37

35.62

-

-

234.97
154.64

234.97
142.05

1.14

0.31

0.29

0.55

4.00

-

-

-

0.04

-

-

-

0.33
12.39
12.27
767.08

0.32
6.32
8.30
533.03

0.17
3.56
16.07
4.51
443.58

0.12
5.40
5.64

488.23
499.03
0.34
5.81
223.49
160.07

251.78
214.64
0.18
5.29
208.86
125.01

13.43
153.89
0.09

10.93

-

-

168.23
145.37

158.36
143.41

-

-

198.00

193.27

34.35
1,411.31
2,178.39

0.36
40.51
846.62
1,379.65

12.81
691.83
1,135.41

-

0.15

2.21

-

-

0.73

-

424.35

-

81.00
-

27.27
614.24
1,038.59

-

งบการเงินรวม (ลานบาท)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
สวนของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินในการรวมคา
เจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เพื่อใหบริการโทรทัศน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถอื หุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ
เงินรับลวงหนาคาหุน
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร (ขาดทุน) สะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถ ือหุน

สําหรับงวด 3
เดือน
2561
31 มีนาคม 2562
260.67
222.79

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
198.76

2560
277.28

216.81

205.40

216.18

218.88

1.11

1.23

0.72

0.72

2.50
198.86
1.30
3.06
0.03
465.60
1,088.17

13.47
204.74
1.30
2.02
3.12
163.00
873.75

20.98
156.54
138.98
1.73
1.89
154.00
952.43

137.98
143.23
77.51
1.73

421.57

216.18

-

-

1.06

1.87

2.26

2.00

13.83

17.78

14.66

13.42

0.70
437.17
1,525.34

0.59
236.42
1,110.17

0.54
17.46
969.89

0.54
15.96
972.79

73,479.37
31,460.11
(26,830.72)
0.00
2.79
(3,416.17)
(553.81)
(9.15)
653.05
2,178.39

281,961.30
67,886.86
(62,783.93)
2.79
(3,983.90)
(838.20)
(14.14)
269.48
1,379.65

200,317.94
67,887.51
(62,784.55)
2.79
(4,247.70)
(682.96)
(9.57)
165.52
1,135.41

200,317.94
67,887.51
(62,784.55)

-

154.00
956.83

-

2.79
(4,273.13)
(755.86)
(10.96)
65.80
1,038.59

งบการเงินรวม (ลานบาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2559
รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ
รายไดจากการใหเชาทรัพยสิน
รวมรายได
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
ตนทุนจากการใหเชาทรัพยสิน
รวมตนทุน
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
ดอกเบี้ยรับ
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคา
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อให
บริการโทรทัศน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
(หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ) รายการโอน
กลับ
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาคาความนิยม
ขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนระยะ
ยาว
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอน (คาใชจา ย)
รายไดภาษีเงินได
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

สําหรับงวด 3
เดือน
31 มีนาคม 2562

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

277.77
0.47
278.24
(526.04)
(0.31)
(526.35)
(248.10)
16.72

374.49
374.49
(539.41)
(0.12)
(539.52)
(165.03)
10.97

592.34
592.34
(540.51)
(540.51)
51.83
5.75

114.57

-

-

198.00

-

52.53
(78.20)
(180.70)

24.89
(71.70)
(220.09)

60.45
(60.21)
(214.03)

34.14
(9.09)
(43.27)

(43.07)

(1.84)

(13.05)

(1.77)

(0.07)
(2.00)

-

-

-

(953.90)

-

-

-

-

-

(223.27)

-

(70.41)

(147.59)

(77.40)

(18.81)

0.16

-

-

-

(1,507.06)

(570.39)

(271.92)

(28.68)

(0.02)
(1,507.08)

(2.36)
(572.75)

(1.74)
(273.66)

0.01
(28.67)

-

114.57
(105.29)
(105.29)
9.27
0.85

-

5.2.2 งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม (ลานบาท)
งบกระแสเงินสด

2559
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรม
ลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตน
งวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ปลายงวด

สําหรับงวด 3
เดือน
31 มีนาคม 2562

สําหรับงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

(382.87)

(330.85)

(17.27)

(46.72)

(115.13)

(2.25)

(4.64)

24.01

636.52

70.09

26.88

28.96

138.51

(263.01)

4.97

6.25

148.90

287.41

24.40

29.37

287.41

24.40

29.37

35.62

5.2.3 ภาพรวมการดําเนินงาน
รายได
ในป 2561 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 592.34 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 217.85 ลานบาท หรือรอยละ 58.17 จากรายได
ในป 2560 จํานวน 374.49 ลานบาท โดยรายไดจากธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้น จํานวน 185.66 ลานบาท เนื่องจากการปรับ
กลยุท ธในการหารายไดข องกลุ มบริ ษัทฯ ที่เน นรายไดที่ มาจากสื่อใหม และรายไดที่มาจากการจั ดกิจ กรรม การ
สัม มนา การจั ดประชุ ม หรื อ การจั ด งานแสดงมากขึ้น ในขณะที่รายไดจ ากธุ รกิ จจํ า หน ายสิ นค าเทคโนโลยีแ ละ
ให บริ การปรึก ษาออกแบบระบบสารสนเทศเพิ่ มขึ้ น จํา นวน 2.39 ล านบาท และรายได จากธุ รกิ จจํ าหนา ยและ
ใหบริการเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น จํานวน 29.80 ลานบาท
ในป 2560 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 374.49 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 96.25 ลานบาท หรือรอยละ 34.59 จากรายได
ในป 2559 จํานวน 278.24 ลานบาท โดยรายไดจากธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้น จํานวน 135.25 ลานบาท รายไดจากธุรกิจ
จําหนายและใหบ ริการเครื่องมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดล อมลดลง จํานวน 7.66 ลานบาท
และ รายได จ ากธุรกิ จจํ าหน ายสิน ค าเทคโนโลยี แ ละใหบ ริก ารปรึก ษาออกแบบระบบสารสนเทศลดลง จํ านวน
31.34 เนื่องจากผลจากภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด ทําใหภาคเอกชนไดชะลอการลงทุน และการยื่นประมูลให
ไดมาซึ่งงานโครงการตาง ๆ ในภาครัฐยังอยูระหวางการแขงขันประมูลและพิจารณาอนุมัติ

ตนทุนขาย
ในป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนรวมทั้งสิ้น 540.51 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจํานวน 0.99 ลานบาท หรือรอยละ
0.18 จากต นทุน ในป 2560 จํา นวน 539.52 ลานบาท เนื่องจากการควบคุม ตนทุ นการผลิ ตทุ กสว นงานในกลุ ม
บริษัทฯ
ในป 2560 บริษัทฯ มีตนทุนรวมทั้งสิ้น 539.52 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจํานวน 13.17 ลานบาท หรือรอย
ละ 2.50 จากตนทุนในป 2559 จํานวน 526.35 ลานบาท เปนผลมาจากการควบคุมตนทุนการผลิตสื่อตางๆ ใน
กลุมบริษัทฯ
คาใชจายในการขายและบริหาร
ในป 2561 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 274.24 ลานบาท ซึ่งลดลง 17.55 ลานบาท หรือ
รอ ยละ 6.01 จากค า ใช จา ยในการขายและบริ หารในป 2560 จํ า นวน 291.78 ลา นบาท เนื่ องจากการควบคุ ม
คาใชจายการผลิตทุกสวนงานในกลุมบริษัทฯ
ในป 2560 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 291.78 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 32.88 ลานบาท หรือ
รอยละ 12.70 จากคาใชจา ยในการขายและบริหารในป 2559 จํานวน 258.90 ลา นบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค า
สงเสริมการขาย และคานายหนาที่ทําใหยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
กําไรสุทธิ
ในป 2561 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 273.66 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 299.09 ลานบาท จากขาดทุนสุทธิ
ในป 2560 จํานวน 572.75 ลานบาท เนื่องจากบริษั ทฯ มี รายไดเพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่งรายได จากธุ รกิจสื่ อ
ในขณะที่ต นทุ นและคา ใช จา ยลดลงอั นเปน ผลมาจากควบคุม ตน ทุน และค าใชจ ายการผลิต ทุก สว นงานในกลุ ม
บริษัทฯ ทั้งนี้ในป 2561 บริษัทฯ มีการโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ
โทรทัศน 198.00 ลา นบาท และ ขาดทุนจากการดอยค าเงินลงทุน ระยะยาว 223.27 ล านบาท และมีตนทุนทาง
การเงินจํานวน 77.40 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2560 จํานวน 70.20 ลานบาท หรือรอยละ 47.56 เนื่องจากป 2560
มีการบันทึกดอกเบี้ยจายเจาหนี้จากหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัด
ในป 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 572.75 ลานบาท ซึ่งลดลงจํานวน 934.33 ลานบาท จากขาดทุนสุทธิ
ในป 2559 จํานวน 1,507.08 ลานบาท เนื่องจากไมมีการบันทึกดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการ
โทรทัศน ในระบบดิจิ ตอล และยอดหนี้สงสัย จะสู ญและหนี้สูญมีมู ลคา เพีย ง 1.84 ล านบาท ซึ่ง ลดลงจากป กอ น
จํานวน 41.23 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินจํานวน 147.59 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน 77.18
ลานบาท เปนผลมาจากดอกเบี้ยจายเจาหนี้จากหุนเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัด
5.2.4 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,135.41 ลานบาท ลดลงจํานวน 244.25 ลานบาทจาก
1,379.65 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเปนรอยละ 17.70 โดยสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงหลัก
ไดแก การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จํานวน 103.78 ลานบาท การลดลงของเงินฝากธนาคาร

ที่ติดภาระค้ําประกัน จํานวน 238.35 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของมูลคาทางบัญชีใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
เพื่อใหบริการโทรทัศน จํานวน 198.00 ลานบาท เนื่องจากมีการโอนกลับขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,379.65 ลานบาท ลดลงจํานวน 798.74 ลานบาทจาก
2,178.39 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเปนรอยละ 36.67 โดยสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงหลัก
ไดแก การลดลงของเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 284.39 ลานบาท การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
จํานวน 263.01 ลานบาท และการลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน จํานวน 259.99 ลานบาท
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561 บริษัท ฯ มีหนี้ สินรวมจํานวน 969.89 ลา นบาท ลดลงจํ านวน 140.28 ลานบาทจาก
1,110.17 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเปนรอยละ 12.64 โดยสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงหลัก
ไดแก การลดลงของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน จํานวน 216.18 ลานบาท และ
การเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จํานวน 137.68 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 1,110.17 ลานบาท ลดลงจํานวน 415.17 ลานบาทจาก
1,525.34 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเปนรอยละ 27.22 โดยสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงหลัก
ไดแก การลดลงของเจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน จํานวน 302.60 ลานบาท และการลดลงของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน จํานวน 216.81 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน จํานวน 165.52 ลานบาท ลดลงจํานวน 103.97 ลานบาท
จาก 269.48 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเปนรอยละ 38.58 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจาก
ผลประกอบการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน จํานวน 269.48 ลานบาท ลดลงจํานวน 383.57 ลานบาท
จาก 653.05 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเปนรอยละ 58.73 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจาก
ผลประกอบการเชนกัน
5.2.5 สภาพคลองและกระแสเงินสด
กระแสเงิ นสดสุทธิที่ ใชไ ปในกิจกรรมการดํ าเนิน งานของบริษัท ฯ ในป 2561 เท ากับ 17.27 ลานบาท ลดลงจาก
330.85 ลานบาท ในป 2560 กระแสเงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ในป 2560 เทากับ 4.64
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.25 ลานบาทในป 2560 สวนกระแสเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2561
เทากับ 26.88 ลานบาท ลดลงจาก 70.09 ลานบาท ในป 2560 เมื่อรวมทั้ง 3 กิจกรรมแลว บริษัทฯ มีกระแสเงินสด
สุทธิสํา หรับป เพิ่มขึ้น 4.97 ลา นบาท ในป 2561 ตางจากป 2560 ที่บริษั ทฯ มีก ระแสเงินสดสุทธิสําหรับ ปลดลง
263.01 ลานบาท ซึ่งทําใหเงินสดสุทธิปลายป ในป 2561 เพิ่มขึ้นจาก 24.40 ลานบาท ในป 2560 เปน 29.37 ลาน
บาท

5.2.6 ปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท
(1)

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
เนื่ อ งจากธุ รกิ จ ของกลุ ม บริ ษั ท ฯ จํ า เป น ต อ งอาศั ย บุ คลากรที่ มี ค วามชํ า นาญเฉพาะในด า นต า งๆ อาทิ
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรม ดังนั้นหากบริษัทฯ สูญเสีย
บุคลากรเหล านั้น ไปไมวา ดว ยเหตุใดก็ตาม จะทํา ใหมี ผลกระทบต อรายได หลัก ของบริ ษัทฯ เป นอย างมาก ทั้ง นี้
ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยูกับจํานวน บุคลากรและปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะจัดหา
พนักงานหรือพั ฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน อยางไรก็ดีบ ริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสี ย
บุคลากรดังกลาวดวยการแบงหนวยธุรกิจ รวมถึงใหมีการกระจายหนาที่และความรับผิดชอบในการทํางานอยาง
เหมาะสม ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิดปญหาการธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีผูควบคุม
การดําเนินการ พัฒนาของบุคลากรตางๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการดูแลและสงเสริมพนักงานใหมี
ความรูสึกผูกพันและรักบริษัทฯ รวมทั้งจัดใหมีอัตรา เงินเดือนที่เหมาะสมและสวัสดิการพนักงานที่จูงใจใหพนักงาน
ทํางานใหบริษัทฯ ในระยะยาวได นอกจากนี้ไดมีการสํารองอัตรากําลังของหนวยงานในฝายพัฒนาระบบใหเกินไว
ประมาณรอ ยละ 5 ของจํ า นวนโปรแกรมเมอร ที่มี ทั้ง หมด และบริ ษัท ฯ ยัง มีระบบการพั ฒนาโปรแกรมเมอร ที่ มี
ประสิทธิภ าพเปนขั้ นเปนตอน และสร างแบบแผนการเรี ยนรูใหสามารถถา ยทอดความรูในขั้น ตอนการทํางานได
ในชวงระยะเวลาเริ่มตั้งแต 2 - 4 สั ปดาหเปนตนไป จึ งทําใหหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรบางสวนไป ก็สามารถ
พัฒนาบุคคลากรขึ้นมาใหมไดโดยใชเวลาไมนานนัก
(2)

ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑของบริษัท
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ดานโปรแกรมหรือรายการหรือเนื้อหาอาจจะถูกลอกเลียนแบบ โดยในกรณีเนื้อหา
รายการอาจมีก ารเลีย นแบบรูป แบบรายการที่ไ ดรับความนิย มและความนาสนใจ ตลอดจนการนํา รายการหรื อ
เนื้อหาไปทําสําเนาซ้ํา สวนในกรณีที่เปนโปรแกรมจะเปนการลอกเลียนแบบ ซึ่งหากมีการลอกเลียนแบบก็จะตอง
ดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด เพื่อเปนการปองกันผูพัฒนาระบบไดทําการใสรหัสลับซึ่งเปนการปองกันทํา
ใหลูกคาไมสามารถเขาถึง Source Code ของแตละโปรแกรมไดนอกจากนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหคูคาหรือลูกคา
ลอกเลียนแบบไปใชในหนวยงานหรือสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากสถานที่ที่ไดกําหนดไวตามสัญญาเทานั้น

(3)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงและจํานวนคูแขงมาก
ธุรกิ จ สื่อ มี การเปลี่ย นแปลงแนวโน มและความตอ งการของกลุ ม ผู ชม โดยเดิ มกลุ ม ผูช มจะรั บ ชมหรื อ รั บ
ขาวสารผานสื่อหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุ ทําใหคูแขงจะมีเพียงผูประกอบการรายใหญในตลาด แตปจจุบันแนวโนม
การรับชมหรือรับขาวสารผานชองทางสื่อใหมหรือโซเชี่ยลเน็ตเวิรคตางๆ เพิ่มมากขึ้น หรือเกือบรอยละ 200 จึงทําให
ผูประกอบการรายยอยหรือบุคคลทั่วไปสามารถเปนผูผลิตหรือเนื้อหาดวยเชนกันดวยธุรกิจที่ไมมีขอจํากัด คูแขงใน
ตลาดของธุรกิจสื่อจึงเพิ่มมากขึ้นเปนเทาตัว ทําใหตองมีการศึกษาและปรับรูปแบบของเนื้อหารายการ รวมถึงเพิ่ม
ชองทางในการรับชมหรือรับขาวสารเพื่อใหเขาถึงและตอบสนองกลุมผูชมไดอยางครบถวนทั่วถึง

ธุรกิจโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมยูทิลิตี้เปนธุรกิจที่คูแขงรายใหมเกิดขึ้นไดเสมอและมักใชกลยุทธดาน
ราคาในการแขงขัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรในเชิงลึกกลาวคือจะเนนการพัฒนา
ซอฟตแวรที่เชื่อมโยงการใชงานกับโปรแกรมที่มีอยูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับผลิตภัณฑเดิมใหตอบสนองและ

สามารถใชงานระหวางฝายงานตางๆ ไดโดยเนนกลุมลูกคาระดับองคกรที่ตองการขยายและเชื่อมโยงระหวางฝาย
งานไมเพี ยงจํา กัดการใชเพีย งฝา ยงานใดฝ ายงานหนึ่งเท านั้น ในป จจุบัน ยังไมมีคู แขงรายใดที่มี ซอฟต แวร ระบบ
โปรแกรมที่มีความสามารถครอบคลุมระบบบริหารตางๆในองคกรและเชื่อมโยงในแตละฝายงานไดมากเทากับที่
บริษัทฯ มีอยูในขณะเดียวกันเพื่อเปนการรักษาสวนแบงตลาด บริษัทฯ ยังไดพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสําหรับ
ลูกคารายยอยที่มีความตองการใชงานไมซับซอนภายในหนวยงานซึ่งในระบบบริหารยอยนี้คูแขงของบริษัทฯ จะ
เปนบริษัทซอฟตแวรรายยอยที่พัฒนาแตละระบบโปรแกรมทั้งนี้จุดเดนของซอฟตแวรของบริษัทฯคือสามารถทํางาน
ในลั ก ษณะของ web application ในขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ส ว นใหญ ที่ มี อ ยู ใ นตลาดยั ง ทํ า งานในลั ก ษณะของ
client/server
(4)

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อยูในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
เนื่องจากปจจุบัน เทคโนโลยีตางๆ มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว บริษัทฯ จึงตองพัฒนาและปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ ย นแปลง สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณฑ ด า นสื่ อ บริ ษั ท ฯ จะศึ ก ษาเทคโนโลยี แ ละแนวโน ม ของตลาดทั้ ง ในและ
ตางประเทศ และจัดสงพนักงานเขารับการฝกอบรมเทคโนโลยีใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีอยูใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสําหรับผลิตภัณฑดานฮารดแวร และผลิตภัณฑซอฟตแวร ซึ่งเปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงด า นเทคโนโลยี อ ย า งรวดเร็ ว บริ ษั ท ฯ มี แ นวทางป อ งกั น การกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในหลายๆ ดาน ไดแก
- บริษั ทฯ ไม มีน โยบายเก็ บสตอ กสิ น คา โดยแตละโครงการบริษั ทฯ จะสั่ง ซื้อ ผลิ ต ภัณฑฮ าร ด แวรเ ทา กั บ
จํานวนที่ลูกคาตองการและนําสงลูกคาทั้งหมด
- ในส ว นของผลิ ต ภั ณฑ ด า นซอฟต แ วร การสั่ ง ซื้ อ ซอฟต แ วร เ พื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ต น แบบในการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณฑ จ ะสั่ งซื้ อ ในปริ ม าณที่ บ ริ ษัท ฯ สามารถต อ รองส ว นลดราคาพิ เ ศษได และมี ป ริม าณที่ จัด ซื้ อ ที่มี ค วาม
เหมาะสมกับการใชงานตามกาลสมัยของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- ในสวนของผลิตภัณฑซอฟตแวรที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นมาเองไดมีการกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานวิจัย
และพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาซอฟตแวรของบริษัทฯ ใหมีความสามารถในการตาม
เทคโนโลยีไดตลอดเวลา โดยที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว
- บริษัทฯ จัดใหมีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหสามารถติดตามเทคโนโลยีไดโดยตลอด และ
จนกระทั่งปจจุบันบริษัทฯ ยังไมเคยประสบปญหาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
(5) ความเสี่ยงที่อาจมีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูลของผลิตภัณฑอันเนื่องมาจากเหตุการณสุดวิสัย
ในกรณีที่เกิดเหตุการณสุดวิสัยที่ไมสามารถบังคับหรือควบคุมได เชน ไฟดับ ไฟไหม ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย
กับฐานขอมูลหรืองานที่อยูระหวางพัฒนา บริษัทฯ ไดจัดใหพนักงานทําการจัดเก็บขอมูลที่ไดจากการผลิตทั้งหมด
โดยมี การจั ดเก็ บข อ มูลไวที่ สวนกลางทุก วั น และมี ระบบไฟสํ า รองหากเกิ ด เหตุ การณไ ฟดับ เกิด ขึ้ น ซึ่ งจะทํา ให
พนักงานสามารถทําการสํารองขอมูลไดทัน สําหรับในกรณีหากเกิดเหตุการณอันอาจกอใหเกิดความเสียหายกับ
ฐานขอมูลนั้น บริษัทฯ มีมาตรการในการสํารองขอมูลสําคัญโดยเก็บรักษาไวในที่ที่ปลอดภัยอื่น เชน นําไปฝากไวใน
ตูนิรภัยของทางธนาคาร เพื่อใหมีฐานขอมูลสํารองหากมีกรณีฉุกเฉินดังกลาวเกิดขึ้น

(6) ความเสี่ยงจากการที่รายไดหลักของธุรกิจเทคโนโลยีและอุปกรณอิเล็กทรอนิกของบริษัทฯ สวนใหญมาจาก
ภาครัฐบาล โดยในป 2561 บริษัทฯ ยังคงมีรายไดจากการประมูลงานภาครัฐคิดเปนประมาณรอยละ 80 ของรายได
ทั้ง หมด ซึ่ ง รายได สว นนี้ขึ้ น อยู กั บ ความสามารถในการชนะการประมู ลโครงการที่ มีค วามไม แ นน อนขึ้ น อยู กั บ
งบประมาณของหนวยงานนั้นๆ และนโยบายตางๆ ของภาครัฐบาล อยางไรก็ตามผลงานของบริษัทฯ ที่ผานมาเปน
ที่ยอมรับเนื่องจากสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามเงื่อนไขและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดทําใหไดรับความไววางใจ
จากภาครัฐบาล และจากนโยบายของภาครัฐในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในหนวยงานตางๆ มาก
ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับหนวยงาน ดังนั้นจึงถือไดวาเปนโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ ไดมีประวัติการรับงานภาครัฐมาก
เพื่อเปนการรองรับสําหรับงานประมูลในอนาคต แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯไดเตรียมผลักดันผลิตภัณฑใหมๆ ที่เจาะ
กลุมลูกคาในตลาดองคกรธุรกิจเอกชนหรือกลุมบุคคลใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการดําเนินงานผานบริษัทยอยทั้ง 2
แห ง คือ บริ ษัท ซิ ง ค เทคโนโลยี จํ า กั ด (Sync) ซึ่ ง ประกอบธุ รกิ จ เกี่ย วกั บ ดา นระบบสารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา
ใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยางครบวงจร ตั้งแตใหคําปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซอม
และบํารุงรักษา รวมไปถึงฝกอบรมการใชงาน และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร จํากัด (ESI) ซึ่ง
ดําเนินธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องมือวิเคราะหและอุปกรณตรวจวัดดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม และสิ่ งแวดลอม ออกแบบและจั ดสรา งระบบเฝาระวังและตรวจวัดคุณภาพมลพิษในอากาศทั้งใน
รูปแบบสถานีถาวร กึ่งถาวร และแบบเคลื่อนที่ และใหคําปรึกษาและจําหนายเครื่องมือในการบริหารสิ่งแวดลอมใน
อาคาร โรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรมในขณะที่รายไดของบริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
อีกแหงหนึ่ง ที่ทํารายไดมากกวารอยละ 50 ของรายได รวมของกลุมบริษัทฯ ในเครื อทั้งหมด เปนรายไดที่มาจาก
ภาคเอกชนเกือบทั้งหมด เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
(7) ความเสี่ยงจากความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลลับและเครื่องมือสําคัญในการทํางาน โดยกรณีพนักงาน
ของบริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน แมวาไดกําหนดใหมีการตั้งรหัสลับเพื่อเปน
การควบคุ มการเขา ถึงขอมูลในคอมพิวเตอรแตละเครื่องและขอมูลในแตละสวนงานก็ตาม แตในทางปฏิบัติเพื่ อ
ความสะดวกคลองตัวในการทํางาน เจาหนาที่ฝายระบบสามารถใสรหัสและเขาถึงฐานขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร
แตละเครื่องได ซึ่งสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนใดที่เขาไปทําการเปลี่ยนแปลงแกไขและทําในเวลาใด ทั้งนี้จะ
มีการแบงระดับการเขาถึงขอมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของพนักงานในแตละตําแหนง อาทิ เจาหนาที่
ฝา ยผู พัฒ นาระบบ (System Analysis) สามารถเขา ถึง โครงสร างขอ มู ลและแก ไขโปรแกรมได โปรแกรมเมอร
สามารถเข า ไปสร า งและแกไ ขโปรแกรมได แ ต ไ มสามารถเข าถึ ง โครงสร า งข อ มู ล และเจา หน า ที่ฝา ยติ ดตั้ ง และ
สนับสนุน (Support) สามารถสอบถามโครงสรางขอมูลและโปรแกรมไดจากรหัสเมนูเทานั้น นอกจากนี้ในสัญญา
จางของบุคลากรในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลที่มีความสําคัญจะมีขอความระบุไวชัดเจนในสัญญาวาหามมิใหนํ า
ความลับของบริษัทฯ และลูกคาของบริษัทฯ ไปเปดเผย โดยมีการกําหนดคาเสียหายไวหากมีการฝาฝนเกิดขึ้น
(8) ความเสี่ ย งจากการรั บ เงิ น ล า ช า โดยการเรี ย กเก็ บ ชํ า ระค า บริ การด า นพื้ น ที่ สื่อ จะมี ระยะเวลาชํ า ระเงิ น
ประมาณ 30-60 วัน ขึ้นอยูกับประเภทพื้นที่สื่อและขอตกลงมาตรฐานทางการคาของธุรกิจเดียวกัน ซึ่งความลาชา
ในการจายชํา ระจะเกิดจากขั้นตอนการตรวจสอบการใชพ้ืนที่สื่อของลู กคาวาถูกตอ งและครบถวนตามการสั่งซื้ อ
หรื อ ไม ในส ว นการเรี ย กเก็ บ ชํ า ระคา บริ ก ารการออกแบบระบบและพั ฒ นาโปรแกรมให กั บลู ก ค า ประเภทงาน
โครงการ มี ระยะเวลาการชํ า ระเงิ น ประมาณ 45-90 วัน ขึ้น อยู กั บผลิต ภั ณฑ ซอฟตแ วร แ ละขนาดของโครงการ

หลังจากที่ไดมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว แตเนื่องจากการตรวจรับงานของหนวยราชการซึ่งเปนกลุมลูกคาหลัก
ของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 80 ของรายไดนั้นมีขั้นตอนการอนุมัติและจํานวนบุคคลผูเกี่ยวของมาก จึงทําใหเกิด
ความลาชาในการรับชําระเงินอาจจะตองใชเวลาเพิ่มอีกประมาณ 2 เดือน อาจทําใหมีผลตอสภาพคลองของบริษัท
ฯ และสงผลกระทบถึงการเขารับประมูลและรับงานในแตละโครงการที่ตองมีการวางเงินประกันในการเขารับงาน
ตอไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการสํารองหนี้สูญโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายโดยประเมินจากระยะเวลาและ
มูลคาลูกหนี้คงคางประกอบกับประวัติการชําระเงินในอดีตและฐานะการเงินของลูกหนี้ในปจจุบัน
5.3

รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
รายชื่อผูบริหาร
ลําดับ
1
2
3

รายชือ่

ตําแหนง

นายอารักษ ราษฎรบริหาร
นายประณต โกษาคาร
นายรักหนึ่ง พหลโยธิน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองกรรมการผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน และ
บริหารการจัดการ
รองกรรมการผูจัดการใหญสายปฏิบัติการและ
สารสนเทศ

รายชื่อผูถือหุน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5.4

รายชือ่ ผูถือหุน
นายศิริธัช โรจนพฤกษ
นางพรรณทิพา เศษธะพาณิช
นางสาวกัญจนารัศม วงศพันธุ
นางสาวกิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม
นายพิสิษฏ พิพัฒนวิไลกุล
กองทุนวินาศภัย
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายชัยรัตน โกวิทมงคล
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นางสาววรรณณี โรจนวนิชยากร
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
15,476,913,911
22.798
6,180,000,000
9.103
6,000,000,069
8.928
3,700,000,000
5.450
2,815,679,500
4.148
1,570,000,000
2.313
1,412,043,300
2.080
1,400,000,000
2.062
1,082,721,170
1.595
899,817,487
1.325
40.198
27,350,336,789
100.00
67,887,512,226

ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
-ไมมี -

6.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
- ไมมี -

7.

คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
ปจ จุ บั น คดี ห รื อข อ เรี ย กร อ งที่ มี สาระสํ า คัญ คงเหลื อ เฉพาะในส ว นของบริ ษั ท ย อ ยแห ง หนึ่ ง ซึ่ ง ถูก ฟ อ งร อ งและ
เรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 631.40 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ปจจุบันคดีอยู
ระหวางชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นตน รวมถึงการเจรจาของคูความ โดยคดีอาจจะตกลงกันได

8.

ผลประโยชนห รือรายการที่ เกี่ย วขอ งกัน ระหวางบริษั ทฯ กับกรรมการ ผูบ ริหาร และผู ถือหุ น ที่ ถือหุ น
ทั้งทางตรงหรือทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
- ไมมี -

9.

สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญ ๆ ในชวง 2 ปที่ผานมา
- ไมมี -

10.

แบบหนั งสื อมอบฉัน ทะที่ ให ผูถือ หุ นเลื อกออกเสี ย งลงคะแนนได พ รอ มเสนอชื่อ กรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 รายเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 และ 8 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ

