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เรื่อง
เรียน

ขอชี้แจงขอมูลการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท
กรรมการและผูจ ัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับหนังสือจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่องขอใหชี้แจงขอมูลการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยและการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท เลขที่ บจ. 248/2564 ลง
วันที่ 2 กันยายน 2564 นั้น บริษัทฯ จึงขอชี้แจงขอมูลดังกลาว ดังนี้
1.

การขาย GG ในราคา 15.50 ลานบาท หลังจากบริษัทเพิ่มทุนใน GG เปน 3,081.70 ลานบาท

1.1

คําถาม: ความเห็นของคณะกรรมการ NEWS ตอความจําเปน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนใน
GG และการขายหุนของ GG รายการทั้งสองดังกลาวเปนประโยชนของบริษัทอยางไร เหตุใดจึงเพิ่มทุน
ใน GG 1,081.70 ลานบาทกอนการโอนกรรมสิทธิ์หุนสามัญ GG ใหกับผูซื้อ
บริษัท จีจี เน็ตเวิรค จํากัด (“GG”) (เดิมชื่อ บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด) เปนบริษัทยอยของ
NEWS โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2553 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท เพื่อประกอบกิจการ ใหบริการ
ดานการผลิตรายการโทรทัศน ใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม
ในป 2554 GG ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท โดยนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนไปใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ในป 2557 GG ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,200 ลานบาท โดยนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุน จํานวน 995
ลานบาท ไปซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด (“SPTV”) ซึ่งเขารวมประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ
(“ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน”) จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) โดย GG ถือหุน SPTV ในขณะนั้นคิดเปนรอยละ
99.99 ของหุนที่จําหนายทั้งหมด โดย SPTV ไดดําเนินกิจการใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล ภายใตชื่อ สปริง
นิวส หมายเลข 19 นอกจากนี้ GG ไดทยอยกูยืมเงินจาก NEWS ตั้งแตป 2553 เรื่อยมา เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการและใชในการผลิตรายการโทรทัศน ใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน และสื่อรูปแบบใหม เพื่อ
สรางรายการโทรทัศน (Content) เผยแพรผานทีวีดิจิตอลชอง 19 (ชองสปริงนิวส)
ในป 2559 GG ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 2,000 ลานบาท โดยนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุน จํานวน 800
ลานบาท ไปชําระหนี้เงินกูใหแก NEWS และใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
อยางไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจทีวีดิจิตอลเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง แตเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว จึงทําใหผูประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลตางไดรับผลกระทบ ซึ่งทาง GG ก็เกิดผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานตอเนื่องเรื่อยมา โดยในสวนของ GG นั้น มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานประมาณ 400 – 500 ลาน

บาทตอป และเมื่อป 2562 SPTV ไดคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรทัศน ใหแก กสทช. ในขณะที่
GG ยังคงมีภาระหนี้ที่เกิดจากการลงทุน และการผลิตรายการโทรทัศนอยู
ในป 2564 GG ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 3,081.70 ลานบาท โดยนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุน จํานวน
1,081.70 ลานบาท ไปชําระหนี้เงินกูใหแก NEWS และเจาหนี้รายอื่น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยใหแก NEWS เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,072.16 ลานบาท
(2) ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้รายอื่น เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 9.54 ลานบาท
โดยการเพิ่มทุนครั้งลาสุดนั้น คณะกรรมการบริษัท NEWS ไดพิจารณาถึงสถานการณทางธุรกิจ และ
ภาระหนี้ของ GG ที่มีตอ NEWS ซึ่งมีขอเท็จจริงวา NEWS ถือหุน GG ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของหุนทั้งหมด
และใหเงินกูยืมแก GG (รวมดอกเบี้ยคางชําระ) อีกจํานวน 1,066.49 ลานบาท (คํานวณยอดหนี้ ณ วันที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ) โดย NEWS ตองบันทึกดอกเบี้ยเงินกูเปนรายได และ GG ตองบันทึกดอกเบี้ยเปน
รายจายเรื่อยมา ซึ่งในความเปนจริงแลว GG ไมมีกระแสเงินสดที่จะนํามาชําระคืนเงินตน และดอกเบี้ยใหแก
NEWS ไดเลย
คณะกรรมการบริษัท NEWS จึงไดหารือกันและไดรับฟงความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินและที่
ปรึกษากฎหมาย เกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสรางหนี้ และโครงสรางทุนของ GG โดยพิจารณาขอดีขอเสียจาก
การปรับโครงสรางหนี้และโครงสรางทุนเปนอยางดีแลว คณะกรรมการ NEWS จึงเห็นถึงความจําเปนที่จะตองปรับ
โครงสรางหนี้ และโครงสรางทุนของ GG เพราะเห็นวา ในเมื่อ GG ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ใหแก NEWS
ไดอยางแนนอน และหากยังคงโครงสรางหนี้ และโครงสรางทุนดังที่เปนอยูตอไป จะสงผลใหสวนของผูถือหุนของ
GG ติดลบเพิ่มมากขึ้นทุกป ดังนั้น คณะกรรมการ NEWS จึงไดอนุมัติใหปรับโครงสรางหนี้ และโครงสรางทุนของ
GG เพื่อลดภาระหนี้สินของ GG และระงับมิใหเกิดรายการระหวางกันอีกตอไป
ในการชําระเงินคาหุนของ GG จํานวน 1,081.70 ลานบาทนั้น NEWS ไดใชเงินที่ไดจากการจําหนาย
เงินลงทุน และเงินกูยืมระยะสั้น (Bridging Loan) จากบุคคลภายนอก ซึ่งมิใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
และไดทยอยชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนใหแก GG เพื่อให GG นําเงินคาหุนมาทยอยชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ยคืน
ใหแก NEWS ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ทันทีที่ NEWS ไดรับชําระหนี้จาก GG NEWS ได
คืนเงินกูยืมระยะสั้นเปนที่เรียบรอยแลว
สวนประเด็นเรื่องการขายหุน GG นั้น เกิดจากการที่มีผูลงทุนไดแสดงความสนใจจะซื้อหุนทั้งหมดของ
GG จาก NEWS แตติดขัดที่ GG ยังคงมีภาระหนี้กับ NEWS และเจาหนี้รายอื่น ทําให NEWS ไมสามารถขายหุน
ของ GG ได ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ NEWS จําเปนตองเพิ่มทุนใน GG เพื่อให GG นําเงินเพิ่ม
ทุนมาชําระหนี้ใหแก NEWS และเจาหนี้รายอื่น ใหแลวเสร็จกอนการขายหุนของ GG ใหแกผูลงทุนที่สนใจ
คณะกรรมการ NEWS ไดพิจารณาขอดีขอเสียในการขายหุน GG แลว เห็นวาการขายเงินลงทุนใน GG จะทําให
NEWS ไดรับกระแสเงินสดเพิ่มเติม เพื่อนําไปใชเปนคาใชจายและเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้ง ยังจะชวยลดภาระใน
การจัดทํางบการเงินรวม และภาระคาใชจายเกี่ยวกับการสอบบัญชีของกลุมบริษัทลงไดอีกทางหนึ่ง

1.2

คําถาม: ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทกําหนดมูลคาขายเงินลงทุนใน GG ในราคา 15.50 ลานบาท
โดยใชหลักประเมินมูลคาหุนดวยวิธีใด ทั้งนี้ บริษัทมีเงินใหกูยืม มูลคาภาระค้ําประกันหรือภาระอื่น ๆ
กับ GG หรือไม หากมีเงินใหกูยืม หรือภาระค้ําประกัน บริษัทไดคํานวณรวมมูลคาขายหรือไม และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของราคาขาย
คณะกรรมการ NEWS ไดพิจารณากําหนดราคาขายเงินลงทุนใน GG โดยใชหลักประเมินมูลคาหุน
(ประเมินโดยฝายบริหารของ NEWS) ดวยวิธีดังตอไปนี้
วิธีการประเมินมูลคาบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มูลคาบริษัท
(ลานบาท)

วิธีมูลคาบริษัทตามบัญชี (Book Value Approach) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (มูลคาติดลบ)
(1,201.24)
วิธีปรับปรุงมูลคาบริษัทตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
15.01
วิธีอัตราสวนราคาตอมูลคาบริษัทตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach)
ไมสามารถคํานวณได
วิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earnings Ratio Approach)
ไมสามารถคํานวณได
วิธีมูลคาบริษัทตามราคาตลาด (Market Value Approach)
ไมสามารถคํานวณได
วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ไมสามารถคํานวณได
จากตารางขางตน คณะกรรมการ News พิจารณาแลวเห็นวา การกําหนดราคาขายเงินลงทุนใน GG
ทําโดยวิธีปรับปรุงมูลคาบริษัทตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) โดยปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ
GG ภายหลังบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ และโครงสรางทุนตามที่ไดกลาวในขอ 1.1 เปนที่
เรียบรอยแลว เปนวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งภายหลังการบันทึกรายการทั้งหมดแลว มูลคาตามบัญชีของ GG มีมูลคา
เทากับ 15.01 ลานบาท โดย NEWS ไดรับชําระคืนหนี้เงินกู และไมมีภาระค้ําประกัน หรือภาระอื่น ๆ กับ GG
คงเหลืออยูอีกตอไป
โดยสรุปแลวคณะกรรมการ NEWS เห็นวา เมื่อ GG มิไดประกอบธุรกิจหรือดําเนินการอื่นใดที่
กอใหเกิดรายได หากแต GG ยังมีภาระคาใชจายบางประการ เชน คาสอบบัญชี เปนตน หรือ หากทําการเลิก
บริษัท GG สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะไดรับหลังจากการชําระบัญชีแลว อาจมีมูลคานอยกวา 15.01 ลานบาท ซึ่งเปน
มูลคาตามบัญชีหลังการปรับปรุง ดังนั้น คณะกรรมการ NEWS จึงเห็นวา การขายเงินลงทุน GG โดยกําหนดราคา
ขายเปนจํานวน 15.50 ล า นบาท ซึ่ งเปนราคาที่สู งกวา มูลคาตามบั ญชีหลั งการปรับปรุ งแล ว เป น ราคาขายที่
เหมาะสม และมีความสมเหตุสมผลแลว

2.

การดําเนินธุรกิจหลักของกลุมบริษัท

คําถาม: ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 ระบุวา กลุมบริษัทดําเนินธุรหลักเกี่ยวกับสื่อ โดยใน
สวนของบริษัทประกอบธุรกิจจําหนาย ติดตั้ง และพัฒนาระบบสารสนเทศในดานซอฟแวร โดยใหคําปรึกษา
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศครบวงจร ทั้ ง การวางระบบเครื อ ข า ย การจั ด หาอุ ป กรณ และพั ฒ นา
โปรแกรม อยางไรก็ตาม จากการพิจารณารายไดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัท ไมปรากฏรายไดขายและ
บริการในงบการเงินฉพาะกิจการ
ตลาดหลักทรัพยฯ จึงขอทราบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท เปน
การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน (Holding Company) หรือเปนบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ (Operating
Company) และการมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑการดํารงสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียน

NEWS เปนบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ (Operating Company) และยังมีคุณสมบัติตามเกณฑการดํารง
สถานะการเปนบริษัทจดทะเบียน โดยยังคงประกอบธุรกิจใหบริการดานที่ปรึกษา และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(System Integration) พรอมทั้งจัดหาอุปกรณฮารดแวร ใหบริการดานการพัฒนา Software และการบํารุงรักษา (MA)
และบริการดานการออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิทัล โดย NEWS ไดใหบริการดังกลาวแกหนวยงาน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนบริษัทเอกชน ธนาคาร มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหนวยงานราชการตาง ๆ
ภายหลังจากที่กลุมบริษัท ไดรับสัมปทานโทรทัศนระบบดิจิทัล เมื่อป 2556 กลุมบริษัทไดมุงเนนการลงทุนและการ
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อในรูปแบบตาง ๆ แต NEWS ก็ยังคงดําเนินธุรกิจใหคําปรึกษาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(System Integration) เรื่อยมา สาเหตุที่กลุมบริษัทไดเขาสูธุรกิจโทรทัศนระบบดิจิทัล และธุรกิจสื่อในชวงที่ผานมา ก็
เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว อยางไรก็ดี หลังจากที่กลุม
บริษัทไดดําเนินธุรกิจโทรทัศนระบบดิจิทัลมาสักระยะหนึ่ง ก็พบวาธุรกิจโทรทัศนดิจิทัลมีการแขงขันสูง ประกอบกับมีภาระ
คาสัมปทานที่ตองชําระรายปจํานวนมาก ในขณะที่พฤติกรรมของผูบริโภคดานสื่อโทรทัศนไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
เนื่องจากการพัฒนาของระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงสื่อใน
รูปแบบใหมโดยผานโทรศัพทมือถือ และอินเตอรเน็ต ดังนั้น เมื่อป 2562 กลุมบริษัทจึงไดยุติการดําเนินธุรกิจโทรทัศน
ระบบดิจิทัล และมุงเนนหารายไดจากธุรกิจผลิตสื่อในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งสื่อออนไลน โดย NEWS ยังคงใชประสบการณ
และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําธุรกิจสื่อออนไลนนี้
ในชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 NEWS มีรายไดจากธุรกิจบริการดานที่ปรึกษา และวาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Integration) พรอมทั้งจัดหาอุปกรณฮารดแวร ใหบริการดานการพัฒนา Software
และการบํารุงรักษา (MA) ลดลงอยางมาก แตอยางไรก็ดี NEWS ไมมีนโยบายที่จะเลิกทําธุรกิจใหบริการดานที่ปรึกษา
และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Integration) ในขณะนี้ ทั้งนี้ NEWS เล็งเห็นวา ภายใตสถานการณแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตองปรับเปลี่ยนการทํางานจากสํานักงาน
เปนการทํางานที่บาน (Work from home) มากขึ้น จึงมีแนวโนมที่องคกรตาง ๆ จะตองนําระบบเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น
NEWS จึงเล็งเห็นโอกาสและคาดวาจะสามารถใหบริการใหคําปรึกษาดานการวางระบบระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวของใน
สวนนี้ได อาทิ ระบบหองเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASSROOM), ระบบหองประชุมอัจฉริยะ (SMART MEETING
ROOM), ระบบหองประชุมทางไกลอัจฉริยะ (SMART CONFERENCE ROOM) เปนตน เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของตลาดในสถานการณปจจุบัน โดยกลุมเปาหมายหลักของบริษัทฯ ไดแก หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน รวมถึง
องคกรตาง ๆ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูระหวางเจรจากับลูกคา และคาดหวังวาจะมีรายไดจากธุรกิจ
การใหบริการดังกลาวภายในปลายปนี้
นอกจากธุรกิจหลักของ NEWS ตามที่ระบุขางตนนั้น บริษัทในกลุมบริษัท NEWS ประกอบธุรกิจดังตอไปนี้
ประเภทธุรกิจ

บริษัทในกลุม
(บริษทั ยอย/บริษัทรวม)
ธุรกิจจําหนายสินคา บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น
เทคโนโลยี /ใหบริการ จํากัด (มหาชน)
ดานที่ปรึกษา และ
ออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบธุรกิจ
สัดสวน
การถือหุน
ประกอบธุรกิจใหบริการดานที่ปรึกษา และ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System
Integration) พรอมทั้งจัดหาอุปกรณ
ฮารดแวร ใหบริการดานการพัฒนา
Software และการบํารุงรักษา (MA) และ

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจสื่อ

ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจโรงแรม

บริษัทในกลุม
(บริษทั ยอย/บริษัทรวม)

สัดสวน
การถือหุน

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย
จํากัด

99.99%

บริษัท รวมมือรวมใจ จํากัด

93.17%

บริษัท สปริงนิวส เทเลวิชั่น จํากัด

99.99%

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย
จํากัด
บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท
จํากัด
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล
จํากัด

99.99%

บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด

99.99%

บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด

35%
99.99%

40%

ประกอบธุรกิจ
บริการดานการออกแบบ
ใหบริการสถานีวิทยุ และดําเนินการดานสื่อ
ประชาสัมพันธ
*ยุติการดําเนินงานสถานีวิทยุแลว
ผลิตรายการโทรทัศน และบริหารสื่อโฆษณา
*ยุติการดําเนินงาน
ใหบริการสถานีโทรทัศนในระบบดิจิตอล
*ยุตกิ ารออกอากาศโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ชอง 19 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
สื่อสิ่งพิมพ และใหบริการขอมูลขาวสารผาน
สื่อออนไลน รวมถึงการจัดสัมมนา
บริการขอมูล ขาวสารเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
การเงิน และการลงทุน
นายหนา ซื้อขายหลักทรัพยที่เปนหนวย
ลงทุน
*อยูระหวางยื่นขอรับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจ
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยแบบครบวงจร
และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
*อยูระหวางยื่นขอรับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโรงแรม ไดแก โรงแรม เมอร
เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษฎา พฤติภัทร)
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

