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กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นขำ้งตน้เขำ้ข่ำยเป็นกำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่

บุคคลอ่ืนตำมมำตรำ 107(2)(ก) แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และเป็นรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์

ของบริษทัฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเขำ้

ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง กำร

เปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ือง

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) โดยหำกใชร้ำคำพ้ืนฐำนเป็นมูลค่ำรำยกำรจะค ำนวณขนำดรำยกำรรวมไดเ้ท่ำกบั

ร้อยละ185.54 ตำมเกณฑมู์ลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ค ำนวณขนำดรำยกำรไดสู้งสุดจำกงบกำรเงินรวมของ

บริษทัฯ ท่ีไดรั้บกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 อน่ึง บริษทัฯ ไม่มีรำยกำรจ ำหน่ำย

ไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 6 เดือนก่อนหนำ้น้ี กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นขำ้งตน้จึงจดัเป็นรำยกำรจ ำหน่ำย

ไปซ่ึงทรัพยสิ์นประเภทท่ี 1 กล่ำวคือเป็นรำยกำรท่ีมีมูลค่ำสูงกวำ่ร้อยละ 50 

ดงัน้ี บริษทัฯ จึงมีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมประกำศเร่ืองกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

1) เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพ่ือให้ควำมเห็นต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยใ์ห้แก่ 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

3) ด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยด์งักล่ำว และตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียกบักำร

เขำ้ท ำรำยกำรขำ้งตน้ 

สารสนเทศตามบญัชี 1 ของประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

รายละเอยีดการเข้าท ารายการจ าหน่ายสินทรัพย์มดีงัต่อไปนี ้

1. วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

ภำยหลงัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2561 ของบริษทัฯ ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 28  กุมภำพนัธ์ 2561 มีมติ

อนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยทรัพยสิ์นไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จึงจะเร่ิมด ำเนินกำรประกวดรำคำ ซ่ึงคำดวำ่

กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นจะด ำเนินกำรแลว้เสร็จภำยในเดือนมีนำคม – เมษำยน  2561  

2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง และความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 

2.1  รายการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทั เนช่ันยู จ ากดั (NU)  

ผูจ้ะซ้ือ ผูช้นะกำรประกวดรำคำซ่ึงเป็นผูเ้สนอรำคำสูงสุด 

ผูจ้ะขำย บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) 



3 
 

ซ่ึงถือหุน้ใน NU ร้อยละ 90 โดย NU เป็นเจำ้ของใบอนุญำตและด ำเนินธุรกิจมหำวทิยำลยัเน

ชัน่  

ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

(1)  บุคคลทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งหรือมีควำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ  หรือ 

(2)  ผูจ้ะซ้ือท่ีไม่เขำ้ข่ำยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

 

2.2 รายการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จ ากดั (BBB)     

ผูจ้ะซ้ือ ผูช้นะกำรประกวดรำคำซ่ึงเป็นผูเ้สนอรำคำสูงสุด 

ผูจ้ะขำย (1)  บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) 

ซ่ึงถือหุน้ใน BBB ร้อยละ 99.93  โดย BBB เป็นเจำ้ของใบอนุญำตช่องทีวดิีจิทลั NOW 26  

ประเภทหมวดหมู่ทั่วไปแบบควำมคมชัดปกติ น ำเสนอรำยกำรสำรคดี ซีรียภ์ำพยนตร์

ต่ำงประเทศ รำยกำรกีฬำ และรำยกำรประเภทวำไรต้ี   

 (2)  บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ NMG ถือหุน้ร้อยละ 99.99  และ 

KTM ถือหุน้ใน BBB ร้อยละ 0.07 

ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

(1)  บุคคลทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งหรือมีควำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ  หรือ 

(2)  ผูจ้ะซ้ือท่ีไม่เขำ้ข่ำยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

2.3 รายการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั (WPS)  

ผูจ้ะซ้ือ ผูช้นะกำรประกวดรำคำซ่ึงเป็นผูเ้สนอรำคำสูงสุด 

ผูจ้ะขำย บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) 

ซ่ึงถือหุน้ใน WPS  ร้อยละ 84.50  โดย WPS  ด ำเนินธุรกิจและบริกำรดำ้นกำรพิมพ ์

ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

(1)  บุคคลทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งหรือมีควำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ  หรือ 

(2)  ผูจ้ะซ้ือท่ีไม่เขำ้ข่ำยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

2.4 รายการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ บริษัท เอน็เอม็แอล จ ากดั (NML)  

ผูจ้ะซ้ือ ผูช้นะกำรประกวดรำคำซ่ึงเป็นผูเ้สนอรำคำสูงสุด 

ผูจ้ะขำย บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) 

ซ่ึงถือหุน้ใน NML ร้อยละ 99.99  โดย NML ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรบริกำรขนส่ง 

ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

(1)  บุคคลทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งหรือมีควำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ  หรือ 

(2)  ผูจ้ะซ้ือท่ีไม่เขำ้ข่ำยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
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2.5 รายการจ าหน่ายทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง ของบริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (NMG) 

ผูจ้ะซ้ือ ผูช้นะกำรประกวดรำคำซ่ึงเป็นผูเ้สนอรำคำสูงสุด 

ผูจ้ะขำย บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป (NMG)  

ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

(1)  บุคคลทัว่ไปซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งหรือมีควำมสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ  หรือ 

(2)  ผูจ้ะซ้ือท่ีไม่เขำ้ข่ำยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

โครงสร้างก่อนท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลงัท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMM บจก.คมชดัลึก มีเดีย  
BBB บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
KTM บจก. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
 
 

NNN บจก.เนชัน่นิวส์ เน็ตเวร์ิค 
NBC บมจ.เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่  
NNV บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วชิัน่ 
 

NINE บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท ์ 
NGE บจก. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์
NU บจก.เนชัน่ ย ู

NTU  มหำวทิยำลยัเนชัน่ 
WPS บจก. ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
NML  บจก. เอ็นเอ็มแอล 
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โครงสร้างรายได้จากแต่ละกลุ่มธุรกจิ

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกจิของบริษทั และบริษทัย่อย ส าหรับปี 2559

 ถือหุ้น

ร้อยละ
ก่อนท ารายการ %

 ถือหุ้น

ร้อยละ
หลังท ารายการ %

ธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์และโฆษณา

บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดียกรุ๊ป (NMG) 100.00     100.00     

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์ 20.08                     0.92% 20.08                     1.21%

รายไดจ้ากการขายหนังสือพิมพ์ 34.23                     1.57% 34.23                     2.07%

รวม 54.31                     2.49% 54.31                     3.28%

บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค (NNN) 99.99       99.99       

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์ 86.51                     3.96% 86.51                     5.22%

รายไดจ้ากการขายหนังสือพิมพ์ 61.61                     2.82% 61.61                     3.72%

รวม 148.12                   6.79% 148.12                   8.94%

บจก.คมชัดลึก มีเดีย (KMM) 99.99       99.99       

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์ 109.93                   5.04% 109.93                   6.64%

รายไดจ้ากการขายหนังสือพิมพ์ 109.24                   5.01% 109.24                   6.59%

รวม 219.17                   10.04% 219.17                   13.23%

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 99.99       99.99       

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์ 395.44                   18.12% 395.44                   23.87%

รายไดจ้ากการขายหนังสือพิมพ์ 104.35                   4.78% 104.35                   6.30%

รายไดจ้ากธุรกิจอบรมสมัมนาและทกัษะการส่ือสาร -                         0.00% -                         0.00%

รวม 499.79                   22.90% 499.79                   30.17%

รวมรายได้จากธุรกจิส่ิงพมิพ์ และโฆษณา 921.39                   42.23% 921.39                   55.62%

ธุรกจิกระจายภาพและเสียงและส่ือสมยัใหม่

บมจ.เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ (NBC) 71.45       71.45       

รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์ 397.90                   18.24% 397.90                   24.02%

รายไดจ้ากธุรกิจวิทยุ 22.91                     1.05% 22.91                     1.38%

รายไดจ้ากส่ือสมยัใหม ่Internet/SMS/web site 84.23                     3.86% 84.23                     5.08%

รวม 505.04                   23.15% 505.04                   30.49%

บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จ  ากดั (BBB) 99.93       

รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์ 284.06                   13.02% 0.00%

บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 72.35       72.35       

รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์ -                         0.00% -                         0.00%

รวมรายได้จากธุรกจิกระจายภาพและเสียง และส่ือสมยัใหม่ 789.10                   36.16% 505.04                   30.49%

รายได้จากการขายและการให้บริการ
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           โครงสร้ำงรำยไดต้ำมงบกำรเงินรวมขำ้งตน้ ใชฐ้ำนโครงสร้ำงรำยไดปี้ 2559 หำกไม่รวมธุรกิจท่ีบริษทัจะจ ำหน่ำย

ออกไป ท ำให้หลงัเกิดรำยกำร สัดส่วนรำยไดใ้นธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละโฆษณำจะเพ่ิมข้ึน 13.4% จำก 42.2% เป็น 55.6% ส่วน

รำยไดใ้นธุรกิจภำพและกระจำยเสียงและส่ือสมยัใหม่ลดลง 5.7% จำก 36.1% เป็น 30.4% เม่ือเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำย

และบริกำรรวม ส่วนในธุรกิจกำรศึกษำและบนัเทิงมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจำก 6.6% เป็น 8.8% ท ำใหเ้ม่ือรวมแลว้สดัส่วน

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมจะเท่ำกับ 94.9% ลดลงจำกก่อนเกิดรำยกำร 1.2% อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลน้ีเป็นกำร

เปรียบเทียบขอ้มูลเทียบจำกฐำนงบกำรเงินรวมปี 2559 ส่วนกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงข้ึนกับแผนกำรบริหำรจดักำร 

แผนกำรลงทุนในอนำคต 

 

 

 ถือหุ้น

ร้อยละ
ก่อนท ารายการ %

 ถือหุ้น

ร้อยละ
หลังท ารายการ %

ธุรกจิการศึกษาและบันเทงิ

บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 72.35       72.35       

รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายพ๊อคเกต็บุค๊ส์ 23.62                     1.08% 23.62                     1.43%

รายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพต่์างประเทศ (NINE) 52.45                     2.40% 52.45                     3.17%

รวม 76.07                     3.49% 76.07                     4.59%

บจก.เนชัน่ เอด็ดูเทนเมนท ์(NED) โดย NINE (99.99%)

รายไดจ้ากการน าเขา้และผลิตส่ิงพิมพก์ารศึกษา -                         0.00% -                         0.00%

บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์(NGE) โดย NINE (99.47%)

รายไดจ้ากการน าเขา้และผลิตส่ิงพิมพ ์(การ์ตูน) และผลิต

ส่ิงพิมพก์ารศึกษา 69.38                     3.18% 69.38                     4.19%

รวมรายได้จากธุรกจิส่ือการศึกษาและบันเทงิ 145.45                   6.67% 145.45                   8.78%

ธุรกจิด้านการพมิพ์

บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) (WPS) 84.50       

รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ์ 60.14                     2.76% 0.00%

รวมรายได้จากธุรกจิการพมิพ์ 60.14                     2.76% -                         0.00%

ธุรกจิให้บริการรับจัดส่งสินค้าและอืน่ ๆ

บจก.เอน็เอม็แอล (NML) 99.99       

รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ 114.46                   5.25% 0.00%

บจก.เนชัน่ยู 90.00       

รายไดจ้ากการให้บริการดา้นการศึกษา 66.85                     3.06% 0.00%

รวมรายได้จากธุรกจิให้บริการรับจัดส่งสินค้าและอืน่ ๆ 181.31                   8.31% -                         0.00%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,097.39               96.12% 1,571.88               94.89%

ดอกเบีย้รับ 22.60                     1.04% 22.60                     1.36%

เงินปันผลรับ -                         0.00% -                         0.00%

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 1.23                       0.06% 1.23                       0.07%

รายได้อืน่ 60.84                     2.79% 60.84                     3.67%

รวมรายได้ 2,182.06               100% 1,656.55               100%

รายได้จากการขายและการให้บริการ
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3.1  รายการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัท เนช่ันยู จ ากดั (NU)  

บริษทัฯ จะจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ NU  ท่ี บริษทัฯ ถือทั้งหมด  ผำ่นขั้นตอนกำรประกวดรำคำ โดยรำคำจ ำหน่ำยจะ

ไม่ต ่ำกวำ่รำคำพ้ืนฐำนตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ภำยหลงัเสร็จส้ินรำยกำรจะเป็นผลให้  NU 

ส้ินสภำพในกำรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

NU ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรศึกษำ เป็นบริษทัท่ีถือใบอนุญำตและด ำเนินกำรมหำวิทยำลยัเนชัน่ เปิดสอนหลกัสูตร

ปริญญำตรี, ปริญญำโท โดยมี 2 วทิยำเขต คือ วทิยำเขตกรุงเทพ (บำงนำ) และวทิยำเขตล ำปำง 

สดัส่วนกำรถือหุน้ใน NU ก่อนและหลงัท ำรำยกำร 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น สัดส่วน จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1. บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  30,599,999 90% - - 

2. มหำวทิยำลยัเอเซียอำคเนย ์ 3,400,000 10% 3,400,000 10% 

3. นำงสำวดวงกมล โชตะนำ 1 - 1 - 

4. ผูซ้ื้อหุน้ NU จำกบริษทัฯ  - - 30,599,999 90% 

รวม 34,000,000 100.00% 34,000,000 100.00% 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั เนชัน่ ย ูจ ำกดั 

1. นำยสุพจน ์ เพียรศิริ 

2. นำยเสริมสิน สมะลำภำ 

3. นำงสำวดวงกมล โชตะนำ 
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ข้อมูลงบการเงนิของ NU  ปี 2557-2559  

 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,738              4% 14,646              6% 22,188              9%

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 10,479              4% 4,624                2% 3,842                2%

รายไดค้า้งรับ -                       0% 26                     0% 475                   0%

ลูกหน้ีอ่ืน 3,672                1% 2,635                1% 3,462                1%

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 384                   0% 266                   0% 197                   0%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 10,855              4% -                       0% -                       0%

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 36,128              13% 22,197              9% 30,164              12%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 237,721            85% 231,326            91% 213,427            87%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 339                   0% 218                   0% 89                     0%

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 4,604                2% 1,698                1% 275                   0%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 242,664            87% 233,242            91% 213,791            88%

รวมสินทรัพย์ 278,792            100% 255,439            100% 243,955            100%

เจา้หน้ีการคา้ 2,945                1% 1,135                0% 1,119                0%

เจา้หน้ีอ่ืน 147,300            53% 159,241            62% 6,758                3%

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,230                2% 2,087                1% 1,868                1%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,451                1% 1,120                0% 2,259                1%

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 155,926            56% 163,583            64% 12,004              5%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,879                2% 6,036                2% 7,332                3%

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 26,856              10% 24,510              10% 18,196              7%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 31,735              11% 30,546              12% 25,528              10%

รวมหนี้สิน 187,661            67% 194,129            76% 37,532              15%

หุ้นสามญั –ช าระเต็มมลูค่าแลว้ 170,000            61% 170,000            67% 340,000            139%

ก าไรสะสม -                       0% -                       0% -                       0%

- ทุนส ารองตามกฏหมาย -                       0% -                       0% -                       0%

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (78,869)            -28% (108,690)          -43% (133,577)          -55%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 91,131              33% 61,310              24% 206,423            85%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 278,792            100% 255,439            100% 243,955            100%

(หน่วย : พนับาท)
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3.2 รายการจ าหน่ายเงนิลงทุนของ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จ ากดั (BBB)  

บริษทัฯ และบริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ำกดั (KTM) จะจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ BBB ท่ีทั้งหมด ผำ่นขั้นตอนกำร

ประกวดรำคำ โดยรำคำจ ำหน่ำยจะไม่ต ่ำกวำ่รำคำพ้ืนฐำนตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ภำยหลงั

เสร็จส้ินรำยกำรจะเป็นผลให ้ BBB  ส้ินสภำพในกำรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

BBB เจำ้ของใบอนุญำตและผูด้  ำเนินงำนสถำนีโทรทศัน์ระบบดิจิตอล ช่อง NOW 26 ผลิตรำยกำรสำรคดี ซีรีย์

ภำพยนตร์ต่ำงประเทศ รำยกำรกีฬำ และรำยกำรประเภทวำไรต้ี 

สดัส่วนกำรถือหุน้ใน BBB ก่อนและหลงัท ำรำยกำร 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น สัดส่วน จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1. บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  149,900,002 99.93% - - 

2. บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ำกดั  99,997 0.07% - - 

3. นำยพนำ จนัทรวโิรจน ์ 1 - 1 - 

4. ผูซ้ื้อหุน้ BBB  - - 149,999,999 100.00% 

รวม 150,000,000 100.00% 150,000,000 100.00% 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จ ำกดั   

1. นำยสุพจน ์ เพียรศิริ 

2. นำยสิริชำย ชนำน ำ 

3. นำยพนำ  จนัทรวโิรจน ์

  

(หน่วย : พนับาท)

รายการในงบก าไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 %

รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นการศึกษา 51,795              70% 81,323              85% 72,992              80%

ดอกเบ้ียรับ 97                     0% 94                     0% 180                   0%

รายไดอ่ื้น 21,604              29% 14,260              15% 18,165              20%

รวมรายได้ 73,496              100% 95,677              100% 91,337              100%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 48,246              49,567              48,021              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56,130              75,532              67,756              

รวมค่าใช้จ่าย 104,376            125,099            115,777            

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี (30,880)            (29,422)            (24,440)            

ตน้ทุนทางการเงิน (323)                 (399)                 (448)                 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ -                       -                       -                       

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (31,203)            (29,821)            (24,888)            
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ข้อมูลงบการเงนิของ  BBB  ปี 2557-2559  

 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,679           0% 4,349             0% 12,735           0%

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 208,727       9% 413,094         15% 599,076         21%

รายไดค้า้งรับ 109,319       5% 248,290         9% 273,508         9%

ลูกหน้ีอ่ืน 12,100         1% 12,565           0% 19,893           1%

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 29,569         1% 50,535           2% 50,331           2%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 90,961         4% 92,830           3% 143,602         5%

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 458,355       19% 821,663         30% 1,099,145      38%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 24,395         1% 24,701           1% 21,512           1%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 9,649           0% 71,426           3% 138,227         5%

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์

 - สุทธิ 1,861,606    78% 1,731,576      63% 1,600,981      55%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 33,819         1% 86,920           3% 29,153           1%

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 2,125           0% 4,316             0% 5,919             0%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,931,594    81% 1,918,939      70% 1,795,792      62%

รวมสินทรัพย์ 2,389,949    100% 2,740,602      100% 2,894,937      100%

เจา้หน้ีการคา้ 140,977       6% 189,970         7% 215,509         7%

ส่วนของค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบ

กิจการโทรทศัน์คา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

224,511       9% 345,331         13% 362,632         13%

เจา้หน้ีอ่ืน 194,050       8% 407,934         15% 859,412         30%

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 35,529         1% 47,644           2% 33,491           1%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 15,374         1% 28,869           1% 41,810           1%

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 610,441       26% 1,019,748      37% 1,512,854      52%

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทศัน์คา้งจ่าย

1,408,006    59% 1,062,675      39% 700,043         24%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,653           0% 4,114             0% 8,263             0%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 1,411,659    59% 1,066,789      39% 708,306         24%

รวมหนี้สิน 2,022,100    85% 2,086,537      76% 2,221,160      77%

หุ้นสามญั –ช าระเต็มมลูค่าแลว้ 500,000       21% 1,000,000      36% 1,500,000      52%

ก าไรสะสม -                   0% -                     0% -                     0%

- ทุนส ารองตามกฏหมาย -                   0% -                     0% -                     0%

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (132,151)      -6% (345,935)        -13% (826,223)        -29%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 367,849       15% 654,065         24% 673,777         23%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,389,949    100% 2,740,602      100% 2,894,937      100%

(หน่วย : พนับาท)
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3.3 รายการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั (WPS)  

บริษทัฯ จะจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ WPS ท่ี บริษทัฯ ถือทั้งหมด จ ำนวน 42,250,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 84.5 ของ

ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของ WPS) ทั้งน้ี ภำยหลงัเสร็จส้ินรำยกำรจะเป็นผลให ้ WPS ส้ินสภำพในกำรเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทัฯ   

WPS เป็นผูใ้ห้บริกำรงำนพิมพห์นงัสือพิมพข์องเครือเนชัน่ กรุ๊ป หนงัสือ แคตตำล๊อค โบชวัร์ แผ่นพบั และงำน

พิมพอ่ื์น ๆ แก่ลูกคำ้ทัว่ไป แบบครบวงจร 

สดัส่วนกำรถือหุน้ใน WPS  ก่อนและหลงัท ำรำยกำร 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น สัดส่วน จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1. บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  42,250,000 84.50% - - 

2. บจก.อกัษรสมบติั 5,000,000 10.00% 5,000,000 10.00% 

3. บจก.กิเลน กำรพิมพ ์ 625,000 1.25% 625,000 1.25% 

4. บมจ.อมรินทร์พร้ินติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง  250,000 0.50% 250,000 0.50% 

5. นำยสุรพล เทวอกัษร 1,000,000 2.00% 1,000,000 2.00% 

6. นำงสุภำ หงษท์อง 625,000 1.25% 625,000 1.25% 

7. นำยวรสิทธ์ิ เทวอกัษร 250,000 0.50% 250,000 0.50% 

8. ผูซ้ื้อหุน้ WPS จำกบริษทัฯ - - 42,250,000 84.50% 

(หน่วย : พนับาท)

รายการในงบก าไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 %

รายไดจ้ากบริการส่ือโฆษณาทางทีวี 240,104       100% 336,102         99% 200,186         99%

รายไดจ้ากการลงทุน 15                0% 20                  0% 9                    0%

รายไดอ่ื้น 437              0% 1,810             1% 2,247             1%

รวมรายได้ 240,556       100% 337,932         100% 202,442         100%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 307,173       494,072         520,310         

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 18,974         30,101           40,661           

รวมค่าใช้จ่าย 326,147       524,173         560,971         

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี (85,591)        (186,241)        (358,529)        

ตน้ทุนทางการเงิน (63,158)        (80,644)          (63,992)          

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 30,375         53,101           (57,767)          

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (118,374)      (213,784)        (480,288)        
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รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น สัดส่วน จ านวนหุ้น สัดส่วน 

รวม 50,000,000 100.00% 50,000,000 100.00% 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

1. นำยสุพจน ์ เพียรศิริ 

2. นำยพนำ จนัทรวโิรจน ์

3. นำงสำวณฐัวรำ แสงวำรินทร์ 

4. นำยตะวนั เทวอกัษร 

5. นำยวรสิทธ์ิ เทวอกัษร 

6. นำงสำวสุภำ หงษท์อง 

 ข้อมูลงบการเงนิของ  WPS   ปี 2557-2559 

 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 558                   0% 922                   0% 712                   0%

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 134,196            15% 128,153            16% 160,812            21%

รายไดค้า้งรับ 12,504              1% 11,801              1% 8,129                1%

ลูกหน้ีอ่ืน 2,374                0% 2,019                0% 3,162                0%

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 22,839              2% 19,089              2% 15,418              2%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 12,497              1% 10,722              1% 8,383                1%

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 184,968            20% 172,706            21% 196,616            25%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 718,006            78% 641,440            78% 569,323            73%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,742                1% -                       0% -                       0%

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 13,516              1% 10,145              1% 9,982                1%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 739,264            80% 651,585            79% 579,305            75%

รวมสินทรัพย์ 924,232            100% 824,291            100% 775,921            100%

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 54,147              6% 60,972              7% 56,451              7%

เจา้หน้ีการคา้ 64,774              7% 41,366              5% 30,179              4%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,000              5% -                       0% -                       0%

เจา้หน้ีอ่ืน 95,239              10% 29,399              4% 1,384                0%

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,589                0% 2,414                0% 2,294                0%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 11,498              1% 11,112              1% 12,238              2%

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 270,247            29% 145,263            18% 102,546            13%

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี -                       0% 17,826              2% 22,341              3%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,740                1% 9,660                1% 6,608                1%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 9,740                1% 27,486              3% 28,949              4%

รวมหนี้สิน 279,987            30% 172,749            21% 131,495            17%

หุ้นสามญั –ช าระเต็มมลูค่าแลว้ 500,000            54% 500,000            61% 500,000            64%

- ทุนส ารองตามกฏหมาย 5,660                1% 7,390                1% 9,010                1%

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 138,585            15% 144,152            17% 135,416            17%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 644,245            70% 651,542            79% 644,426            83%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 924,232            100% 824,291            100% 775,921            100%

(หน่วย : พนับาท)
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นอกจำกน้ี WPS มีสินทรัพยไ์ดแ้ก่ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัร  ประเมินโดย บริษทั โปรสเปค แอฟเพรซลั จ ำกดั สรุป

ดงัน้ี   

ล ำดบั รำยกำร รำคำตำมบญัชี  

ณ 30 ก.ย. 60  

(ลำ้นบำท) 

รำคำมูลค่ำ

ยติุธรรม  

พ.ย. 60 

(ลำ้นบำท) 

รำคำมูลค่ำยติุธรรม 

(ปรับปรุง) 

ม.ค. 61 

(ลำ้นบำท) 

1 ท่ีดิน (จ ำนวน 2 แปลงโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2182 และ 

3802 เน้ือท่ีรวม 23 ไร่ 3 งำน 32 ตำรำงวำ) และ 

อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 29.5  

241.67 361.85 371.52 

2 เคร่ืองจกัร เคร่ืองพิมพ ์ 268.86 345.60 348.73 

 รวมทีด่นิ อาคาร และเคร่ืองจกัร 510.53 707.45 720.25 

 

3.4 รายการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน บริษัท เอน็เอม็แอล จ ากดั (NML) 

บริษทัฯ จะจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ NML  ท่ีบริษทัฯ ถือทั้งหมด  จ ำนวน 4,999,998  หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ

ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของ NML) ทั้งน้ี ภำยหลงัเสร็จส้ินรำยกำรจะเป็นผลให ้ NML ส้ินสภำพในกำรเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทัฯ  

NML ด ำเนินให้บริกำรขนส่งส่ิงพิมพ ์และสินคำ้ ทุกประเภท ให้แก่กลุ่มบริษทั และลูกคำ้ภำยนอก ทั้งกรุงเทพ 

และต่ำงจงัหวดัทัว่ประเทศ  

(หน่วย : พนับาท)

รายการในงบก าไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 %

รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการงานพิมพ์ 362,794            97% 320,699            97% 271,575            97%

ดอกเบ้ียรับ 7                       0% 3                       0% 2                       0%

รายไดอ่ื้น 12,049              3% 9,728                3% 9,492                3%

รวมรายได้ 374,850            100% 330,430            100% 281,069            100%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 301,345            261,938            216,850            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30,631              30,929              38,657              

รวมค่าใช้จ่าย 331,976            292,867            255,507            

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี 42,874              37,563              25,562              

ตน้ทุนทางการเงิน (9,891)              (3,874)              (3,163)              

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 1,478                (1,392)              (4,514)              

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 34,461              32,297              17,885              
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สดัส่วนกำรถือหุน้ใน  NML  ก่อนและหลงัท ำรำยกำร 

รายช่ือผู้ถือหุ้น ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 

จ านวนหุ้น สัดส่วน จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1. บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  4,999,998 99.99% - - 

2. นำงจินดำมำส แดงมูล 1 0.005%- 1 0.005% 

3. นำงเมทินี ธนวงศว์บูิลย ์ 1 0.005% 1 0.005% 

4. ผูซ้ื้อหุน้ NML จำกบริษทัฯ - - 4,999,998 99.99% 

รวม 5,000,000 100.00% 5,000,000 100.00% 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั เอน็เอม็แอล จ ำกดั 

1. นำยสุพจน ์ เพียรศิริ 

2. นำยสิริชำย ชนำน ำ 

3. นำงสำวมธัยำ โอสถำนนท ์
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ข้อมูลงบการเงนิของ  NML   ปี 2557-2559  

 

 

  

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,146                9% 5,395                8% 3,795                6%

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 29,876              44% 37,821              55% 30,818              49%

รายไดค้า้งรับ 22,331              33% 9,089                13% 13,899              22%

ลูกหน้ีอ่ืน 3,267                5% 3,211                5% 890                   1%

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 1                       0% 2,483                4% 2,353                4%

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 61,621              91% 57,999              85% 51,755              82%

เงินฝากท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 132                   0% 10                     0% -                       0%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 3,636                5% 8,059                12% 7,238                11%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 241                   0% 160                   0% 80                     0%

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,567                2% 1,732                3% 1,374                2%

สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 440                   1% 466                   1% 2,617                4%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,016                9% 10,427              15% 11,309              18%

รวมสินทรัพย์ 67,637              100% 68,426              100% 63,064              100%

เจา้หน้ีการคา้ 2,714                4% 2,332                3% 3,161                5%

เจา้หน้ีอ่ืน 40,025              59% 40,670              59% 55,675              88%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 345                   1% -                       0% -                       0%

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,679                8% 6,262                9% 6,547                10%

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,319                2% 966                   1% 853                   1%

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 50,082              74% 50,230              73% 66,236              105%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,370                11% 8,399                12% 6,275                10%

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 4,190                6% 4,335                6% 3,270                5%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 11,560              17% 12,734              19% 9,545                15%

รวมหนี้สิน 61,642              91% 62,964              92% 75,781              120%

หุ้นสามญั –ช าระเต็มมลูค่าแลว้ 50,000              74% 50,000              73% 50,000              79%

- ทุนส ารองตามกฏหมาย -                       0% -                       0% -                       0%

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (44,005)            -65% (44,538)            -65% (62,717)            -99%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,995                9% 5,462                8% (12,717)            -20%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 67,637              100% 68,426              100% 63,064              100%

หน่วย : พนับาท

(หน่วย : พนับาท)

รายการในงบก าไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 %

รายไดจ้ากการใหบ้ริการงานขนส่ง 247,423            99% 226,362            98% 204,773            98%

ดอกเบ้ียรับ 22                     0% 14                     0% 8                       0%

รายไดอ่ื้น 3,549                1% 4,530                2% 4,546                2%

รวมรายได้ 250,994            100% 230,906            100% 209,327            100%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 209,841            224,796            216,116            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,025              6,153                10,678              

รวมค่าใช้จ่าย 230,866            230,949            226,794            

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี 20,128              (43)                   (17,467)            

ตน้ทุนทางการเงิน (555)                 (450)                 (355)                 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (4,642)              (40)                   (357)                 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,931              (533)                 (18,179)            
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3.5 รายการจ าหน่ายทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างของบริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (NMG) 

บริษทัฯ จะจ ำหน่ำยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงรวม 5 รำยกำรซ่ึงเดิมบริษทัใชเ้ป็นสถำนท่ีตั้งส ำนกังำนสำขำ และท่ีดิน

บำงแปลงเป็นท่ีดินวำ่งเปล่ำ  ดงัน้ี  

ล ำดบั สถำนท่ี เน้ือท่ี 

 

 

รำคำตำมบญัชี 

ณ 30 ก.ย. 60  

(ลำ้นบำท) 

รำคำประเมิน 

พ.ย. 60  

(ลำ้นบำท) 

รำคำประเมิน 

(ปรับปรุง) 

ม.ค. 61 

(ลำ้นบำท) ไร่ งำน ตรว. 

1 ท่ีดิน (จ ำนวน 2 แปลง โฉนด

เลขท่ี 2058 และ 30920) และ 

อำคำร ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 

29.5 

28 0 32 331.13 287.69 288.04 

(+0.35) 

2  ท่ีดินเปล่ำ จ ำนวน 1 แปลงโฉนด

เลขท่ี 54556  ถนนบำงนำ-ตรำด 

กม.5 

5 1 14 44.68 48.62 52.85 

(+4.23) 

3 ท่ีดิน (จ ำนวน 3 แปลง โฉนด

เลขท่ี 9777, 9778 และ 9779) 

และ อำคำร ต.หำยยำ อ.เมือง 

เชียงใหม่  

2 3 54 20.47 46.16 51.59 

(+5.43) 

4 ท่ีดิน (จ ำนวน 2 แปลง โฉนด

เลขท่ี 57894 และ 61777)  และ 

อำคำร ต.เมืองเก่ำ อ.เมือง 

ขอนแก่น 

0 3 9 2.50 10.82 14.84 

(+4.02) 

5 ท่ีดิน (จ ำนวน 2 แปลง โฉนด

เลขท่ี 8268 และ 8269) และ 

อำคำรหำดใหญ่ จ.สงขลำ 

0 1 1 3.80 6.08 6.08 

(คงเดิม) 

 รวมทั้งหมด  5 รายการ     433.47 399.37 413.40 
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ข้อมูลงบการเงนิของ  NMG  ปี 2557-2559 และงวด 9 เดอืน ปี  2560 

 

 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 % ไตรมาส 3 - 2560 %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,504              0% 17,758              0% 26,768              0% 26,387                  0%

เงินลงทุนชัว่คราว -                       0% 3                       0% 49,289              1% -                            0%

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 842,503            17% 1,083,108         17% 1,168,239         16% 1,080,910             17%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,000              1% -                       0% -                       0% -                            0%

รายได้คา้งรับ 280,861            6% 572,797            9% 581,403            8% 528,782                8%

ลูกหน้ีอ่ืน 439,419            9% 649,801            10% 927,673            13% 1,198,579             19%

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 82,557              2% 69,698              1% 26,224              0% 28,468                  0%

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 61,976              1% 90,943              1% 111,994            2% 103,180                2%

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,770,820         35% 2,484,108         39% 2,891,590         40% 2,966,306             46%

รวมเงินลงทุนระยะยาว 2,553,496         51% 3,005,454         48% 3,637,095         50% 2,859,193             44%

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 473,186            9% 528,224            8% 489,345            7% 458,034                7%

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 38,000              1% 44,678              1% 64,495              1% 57,566                  1%

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 24,769              0% 11,691              0% 7,511                0% 5,966                    0%

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 22,311              0% 92,414              1% 21,353              0% 18,580                  0%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 124,402            2% 144,613            2% 119,661            2% 103,047                2%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,236,164         65% 3,827,074         61% 4,339,460         60% 3,502,386             54%

รวมสินทรัพย์ 5,006,984         100% 6,311,182         100% 7,231,050         100% 6,468,692             100%

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 564,659            11% 519,497            8% 1,042,980         14% 1,378,990             21%

เจา้หน้ีการคา้ 796,176            16% 1,177,449         19% 1,509,798         21% 1,461,173             23%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 100,800            2% -                       0% 120,000            2% 132,000                2%

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,968                0% 1,561                0% 1,066                0% -                            0%

เจา้หน้ีอ่ืน 70,075              1% 58,849              1% 56,323              1% 73,440                  1%

ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 240,720            5% 453,716            7% 462,397            6% 414,739                6%

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,696              1% 62,525              1% 68,381              1% 62,442                  1%

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,840,094         37% 2,273,597         36% 3,260,945         45% 3,522,784             54%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ 15,356              0% -                       0% 158,833            2% 85,625                  1%

หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิ 2,832                0% 1,271                0% -                       0% -                            0%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 48,534              1% 52,166              1% 47,685              1% 42,578                  1%

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 121,646            2% 100,735            2% 81,904              1% 71,022                  1%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 188,368            4% 154,172            2% 288,422            4% 199,225                3%

รวมหนี้สิน 2,028,462         41% 2,427,769         38% 3,549,367         49% 3,722,009             58%

หุ้นสามญั –ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 1,757,663         35% 2,155,849         34% 2,155,959         30% 2,155,959             33%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 802,590            16% 1,169,345         19% 1,169,694         16% 1,169,694             18%

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 11,726              0% 14,511              0% 25,057              0% 29,627                  0%

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 24,844              0% (4,250)              0% (4,232)              0% (4)                          0%

ก าไรสะสม -                       0% -                       0% -                       0% -                            0%

- ทุนส ารองตามกฏหมาย 19,700              0% 32,700              1% 32,700              0% 32,700                  1%

- ยงัไม่ได้จดัสรร 361,999            7% 515,258            8% 302,505            4% (641,293)               -10%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,978,522         59% 3,883,413         62% 3,681,683         51% 2,746,683             42%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,006,984         100% 6,311,182         100% 7,231,050         100% 6,468,692             100%

หน่วย : พนับาท

(หน่วย : พนับาท)

รายการในงบก าไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % ไตรมาส 3 - 2560 %

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 838,550            85% 856,297            85% 643,348            83% 330,250                89%

รายไดจ้ากการลงทุน 82,404              8% 39,345              4% 103,381            13% 14,825                  4%

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 9,934                1% 63,717              6% -                       0% -                            0%

รายไดอ่ื้น 50,440              5% 45,001              4% 26,634              3% 26,785                  7%

รวมรายได้ 981,328            100% 1,004,360         100% 773,363            100% 371,860                100%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 294,650            274,259            232,681            138,154                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 456,056            506,667            516,120            1,093,098             

รวมค่าใช้จ่าย 750,706            780,926            748,801            1,231,252             

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยและภาษี 230,622            223,434            24,562              (859,392)               

ตน้ทุนทางการเงิน (45,628)            (27,150)            (41,169)            (82,690)                 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (29,557)            62,830              (71,670)            (1,716)                   

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 155,437            259,114            (88,277)            (943,798)               



19 
 

4. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับ และเกณฑ์ในการก าหนดราคา 

บริษทัฯ จะด ำเนินกำรประกวดรำคำและจะจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผูท่ี้เสนอรำคำสูงสุดซ่ึงจะตอ้งเป็นรำคำท่ีไม่ต ่ำ

กวำ่รำคำพ้ืนฐำนของทรัพยสิ์นแต่ละรำยกำร โดยกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะก ำหนดรำคำ

พ้ืนฐำนเท่ำกบัรำคำท่ีมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของรำคำตำมมูลค่ำท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินและผู ้

ประเมินรำคำทรัพยสิ์น และในส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงจะก ำหนดรำคำพ้ืนฐำนในรำคำเดียวกนักบัรำคำ

ประเมินตำมควำมเห็นของผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น ซ่ึงสรุปรำยละเอียดไดด้งัน้ี 

ล าดบั รายการทรัพย์สิน มูลค่าคงเหลอืทางบญัชี  

(Book Value) ตามงบ

การเงนิรวม ณ 30 ก.ย. 

60  

มูลค่าทีป่ระเมนิโดย 

ทีป่รึกษาทางการเงนิและ/

หรือผู้ประเมนิราคา (บาท)* 

ราคาพืน้ฐานทีจ่ะใช้เป็น

เงือ่นไขในการประกวด

ราคา (บาท)  

(ปรับปรุง ณ ม.ค. 61) 

1 เงินลงทุนทั้งหมดใน NU  169,011,279 353,180,000 317,860,000 

2 เงินลงทุนทั้งหมดใน BBB -609,170,000**** 65,670,000** 59,100,000** 

3 เงินลงทุนทั้งหมดใน WPS 543,795,477 505,520,000 593,320,000*** 

4 เงินลงทุนทั้งหมดใน NML -31,875,373 44,150,000 39,740,000 

5 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง    

(1) ท่ีดินและอำคำรบริเวณ

ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 

29.5 

331,127,852 287,690,000 288,040,000 

(2) ท่ีดินบริเวณถนนบำง-

ตรำด กม.5 

44,677,757 48,620,000 52,850,000 

(3) ท่ีดินและอำคำรจงัหวดั

เชียงใหม่ 

20,462,525 46,160,000 51,590,000 

(4) ท่ีดินและอำคำรจงัหวดั

ขอนแก่น 

2,503,625 10,815,000 14,840,000 

(5) ท่ีดินและอำคำรจงัหวดั

สงขลำ 

3,700,000 6,080,000 6,080,000 

รวมทั้งส้ิน 474,233,142 1,367,885,000 1,423,420,000 

หมายเหต ุ *มลูค่ากิจการของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ประเมินโดย บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด (รายการท่ี 1 -4) ท่ีแสดงไว้ในตารางข้างต้นเป็นมูลค่าท่ี

ค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละกิจการเรียบร้อยแล้ว  

 มลูค่ารายการท่ี 5 เป็นราคาท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง ท่ีประเมินโดย บริษัท โปรสเปค แอฟเพรซัล จ ากัด 
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 **จ านวนข้างต้นไม่รวมภาระหนี้ระหว่างกันซ่ึง BBB ค้างช าระอยู่แก่บริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 จ านวน 763 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ จะ

ก าหนดเป็นเง่ือนไขให้ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการให้ BBB ช าระคืนภาระหนีร้ะหว่างกันดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ เตม็จ านวนด้วย 

 *** จ านวนข้างต้น ใช้ราคามูลค่าเฉล่ียฯ ของราคาประเมินทรัพย์สินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน (598.25) และราคาประเมินทรัพย์สินบริษัทจากผู้

ประเมินราคา (720.25) ในส่วนลดร้อยละ 10 ((598.25+720.25)/2)*90/100) 

 **** มลูค่าคงเหลือทางบญัชี (Book Value) ของ BBB มีมลูค่าติดลบเน่ืองจากการบนัทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทัศน์  

เหตุผลกำรก ำหนดรำคำพ้ืนฐำน ของแต่ละบริษทั 

กำรประเมินมูลค่ำหุ้น ขอ NU, BBB,WPS และ NML ประเมินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของบริษทัฯ (บริษทั

หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั) โดยใชว้ธีิกำรประเมินมูลค่ำหุน้ 4  วธีิ ดงัน้ี 
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วธีิประเมินจำกวธีิมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) สรุปดงัน้ี 

บริษัท  NML WPS BBB NU 

ระยะเวลำในกำรประมำณ

กำร (ปี) 

2560-2564 2560-2564 2560-เม.ย. 2572 2560-2569 

มูลค่ำหุน้ของบริษทัท่ีคำดวำ่

จะไดรั้บ (Expected Value)  

(100%) 

44.15 598.25 65.72 392.42 

สดัส่วนท่ี NMG  ถือหุน้ 99.99% 84.50% 99.93% 90.00% 

มูลค่ำหุน้ของบริษทัท่ีคำดวำ่

จะไดรั้บ (Expected Value)  

ตำมสดัส่วนกำรลงทุน 

44.15 505.52 65.67 353.18 

 ทั้งน้ี ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินให้ควำมเห็นวำ่กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของแต่ละกิจกำรตำมวิธีมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ

ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีท่ีเหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำในคร้ังน้ี เน่ืองดว้ยเป็นวิธีท่ีพิจำรณำ 

และวิเครำะห์ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอดีต และค ำนึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต และแนวโน้ม ทิศทำงของธุรกิจ 

อุตสำหกรรม และภำวะเศรษฐกิจ  โดยมูลค่ำหุ้นของบริษทัท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ (Expected Value) มีมูลค่ำ ตำมท่ีระบุขำ้งตน้  

ซ่ึงเป็นมูลค่ำท่ีประเมินจำกวิธีมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ 

NMG ในแต่ละบริษทั  

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมตำมควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมีควำม

เหมำะสมและสมเหตุสมผล ดงันั้น จึงเห็นสมควรใหก้ ำหนดรำคำพ้ืนฐำนซ่ึงจะใชเ้ป็นรำคำขั้นต ่ำในกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น

ของบริษทัฯ โดยอำ้งอิงจำกรำคำประเมินของท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ทั้งน้ี ในกำรก ำหนดรำคำพ้ืนฐำนของกำรจ ำหน่ำยเงินทุน

ในบริษทัยอ่ยโดยมีส่วนลดจะช่วยรองรับและเพ่ิมควำมยืดหยุน่ในกระบวนกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกำร

จ ำหน่ำยเงินลงทุนในธุรกิจซ่ึงมูลค่ำค่อนขำ้งสูงท่ีอยูใ่นควำมสนใจของนกัลงทุนหรือผูป้ระกอบกิจกำรเฉพำะกลุ่มเท่ำนั้น จึง

อำจไม่สำมำรถจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวในรำคำเตม็ตำมมูลค่ำของกิจกำรไดภ้ำยในระยะเวลำอนัสั้นตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้

อีกทั้งมูลค่ำของธุรกิจแต่ละรำยกำรอำจปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดต้ำมกำรเปล่ียนแปลงของสภำวะของเศรษฐกิจและปัจจยั

แวดลอ้มในอนำคตดว้ย ในขณะท่ีกำรก ำหนดรำคำพ้ืนฐำนโดยมีส่วนลดดงักล่ำวเป็นเพียงกำรก ำหนดรำคำขั้นต ่ำเพ่ือใหผู้ถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บทรำบเง่ือนไขรำคำท่ีค ำนวณไดช้ดัเจน แต่มิไดเ้ป็นกำรตดัโอกำสของบริษทัฯ ในกำรก ำหนดรำคำขำย

ใหสู้งกวำ่รำคำดงักล่ำวได ้    

ทั้งน้ี ในส่วนของ WPS เน่ืองจำกเป็นธุรกิจท่ีมีทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส ำคญัซ่ึงไดแ้ก่ท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์

ต่ำงๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดม้อบหมำยให้ผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์นท ำกำรประเมินมูลค่ำของทรัพยสิ์นในส่วนน้ีดว้ย  ดงันั้น จึง

ก ำหนดรำคำพ้ืนฐำนในส่วนลดร้อยละ 10 จำกค่ำเฉล่ียของรำคำประเมินมูลค่ำกิจกำรของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินของมูลค่ำ
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กิจกำร 100% ท่ีเท่ำกบั 598.25 ลำ้นบำท และรำคำประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นของผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์นซึงประเมินไดเ้ท่ำกบั 

720.25 ลำ้นบำท  (598.25+720.25)/2)*90/100)=593.32  ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัเห็นว่ำเป็นรำคำพ้ืนฐำนท่ีมีควำมเหมำะสม

แลว้  

ในส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงเห็นสมควรให้ก ำหนดรำคำพ้ืนฐำนในรำคำเดียวกันกับรำคำประเมินตำม

ควำมเห็นของผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดรำคำพ้ืนฐำนจำกรำคำประเมินของทรัพยสิ์นเพ่ือใหมี้

กรอบรำคำท่ีชดัเจน และเน่ืองจำกเป็นกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพยซ่ึ์งมีควำมคล่องตวัและอยูใ่นควำมสนใจของผูซ้ื้อและนกั

ลงทุนทัว่ไป ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษทัจึงมิไดก้ ำหนดรำคำพ้ืนฐำนโดยมีส่วนลดเหมือนในกรณีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน

ธุรกิจ 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือ

บุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยเป็นผูก้  ำหนดรำยกำรทรัพยสิ์นและรำคำเร่ิมตน้ของทรัพยสิ์นท่ีจะน ำไปจ ำหน่ำยโดย

วิธีกำรประกวดรำคำไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมด เง่ือนไขกำรช ำระรำคำและกำรส่งมอบทรัพยสิ์น ตลอดจนให้มีอ ำนำจใน

กำรแกไ้ข เปล่ียนแปลงและ/หรือเพ่ิมเติมรำยละเอียด เง่ือนไขและกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีจ ำเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบักำรประกวด

รำคำและ/หรือกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ในคร้ังน้ีไดซ่ึ้งจะตอ้งไม่เป็นกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดหรือเง่ือนไขท่ี

เป็นสำระส ำคญัตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึง ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กำรประกวดรำคำแลว้ แต่ยงัคง

มีทรัพยสิ์นบำงรำยกำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำย

ดงักล่ำวมีอ ำนำจพิจำรณำจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นนั้นดว้ยวธีิกำรอ่ืนใหแ้ก่บุคคลใดๆ ไดต้ำมท่ีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ ภำยใตเ้ง่ือนไขวำ่ผูซ้ื้อจะตอ้งไม่เขำ้ข่ำยเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ และรำคำรวมถึงเง่ือนไขกำรจ ำหน่ำย

ทรัพยสิ์นในกรณีน้ีจะตอ้งไม่ดอ้ยไปกวำ่เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ก ำหนดในกำรประกวดรำคำ 

5.  การค านวณขนาดของรายการ 

5.1  รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

รำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั รวมทั้งส้ิน 5 รำยกำร มีขนำดรำยกำรสูงสุดรวมทั้งส้ินเท่ำกบัร้อยละ 

185.54  ซ่ึงค ำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ  โดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินรวมฉบบัสอบทำนล่ำสุด

ของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2560  โดยแยกเป็นกำรค ำนวณแต่ละรำยกำรไดด้งัน้ี 

5.1.1 ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ของ บริษัท เนช่ันยู จ ากดั (NU)  

รำยกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของ NU มีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกับร้อยละ 45.04  ซ่ึงค ำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ำ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ อำ้งอิงงบกำรเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2560  มีรำยละเอียดกำรค ำนวณ

ขนำดรำยกำรดงัน้ี 
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                (ลำ้นบำท) 

ข้อมูลทางการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  NMG NU 

สินทรัพยร์วม 4,654.84 229.91 

หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 76.27 0.01 

หกั สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 102.70 - 

หกั หน้ีสินรวม 3,979.15 42.12 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 121.48 - 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 375.24 187.78 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ)  งวด 9  เดือน ( ม.ค.-ก.ย.) 2560 (2,341.66) (18.52) 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ) งวด 3 เดือน( ก.ย.-ธ.ค.) 2559 (520.42) (7.84) 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ) ส ำหรับงวด  12 เดือน  (2,862.08) (26.36) 
 หมำยเหตุ ขอ้มูลจำกงบกำรเงินบริษทั 

 กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปตำมเกณฑก์ำรค ำนวณทั้ง 4 เกณฑ ์สรุปดงัน้ี 

ล ำดบั หลกัเกณฑ ์ สูตรกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร 

1. เกณฑมู์ลค่ำสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิ (NTA) 

สดัส่วนท่ีลดลง  (90%) x มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ NU  (187.78) / 

มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั ( 375.24) 

ร้อยละ 45.04 

2. เกณฑก์ ำไรสุทธิ ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้น่ืองจำกบริษทัขำดทุนสุทธิ N/A 

3. เกณฑมู์ลค่ำรวมของส่ิง

ตอบแทน 

มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน (317.86ล้ำนบำท)   *  100 / มูลค่ำ

สินทรัพยร์วมของบริษทั ( 4,654.84)  

ร้อยละ 6.84 

4. เกณฑมู์ลค่ำของ

หลกัทรัพย ์

ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่ N/A 

 เกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ 45.04  
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5.1.2  ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ของบริษัท แบงคอก บสิสิเนส บรอดแคสติง้ จ ากดั (BBB) 

รำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ BBB มีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกบัร้อยละ 39.23 ซ่ึงค ำนวณดว้ยเกณฑมู์ลค่ำส่ิงตอบ

แทน อำ้งอิงงบกำรเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2560  มีรำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรดงัน้ี 

                (ลำ้นบำท) 

ข้อมูลทางการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  NMG BBB 

สินทรัพยร์วม 4654.84 1,558.40 

หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 76.27  51.79 

หกั สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 102.70 30.28 

หกั หน้ีสินรวม 3,979.15 2,167.57 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 121.48 - 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 375.24 (691.24) 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ)  งวด 9  เดือน ( ม.ค.-ก.ย.) 2560 (2,341.66) (1,282.94) 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ) งวด 3 เดือน( ก.ย.-ธ.ค.) 2559 (520.42) (212.69) 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ) ส ำหรับงวด  12 เดือน  (2,862.08) (1,495.63) 

หมำยเหตุ ขอ้มูลจำกงบกำรเงินบริษทั 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปตำมเกณฑก์ำรค ำนวณทั้ง 4 เกณฑ ์สรุปดงัน้ี 

ล ำดบั หลกัเกณฑ ์ สูตรกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร 

1. เกณฑมู์ลค่ำสินทรัพยท่ี์

มีตวัตนสุทธิ (NTA) 

ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้น่ืองจำก NTA ของ BBB ติดลบ N/A 

2. เกณฑก์ ำไรสุทธิ ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้น่ืองจำกบริษทัขำดทุนสุทธิ N/A 

3. เกณฑมู์ลค่ำรวมของส่ิง

ตอบแทน 

มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน 59.10+763+1004.03 ลำ้นบำท* x 100 

/ มูลค่ำสินทรัพยร์วมของบริษทั ( 4,654.84 ) 

ร้อยละ39.23 

4. เกณฑมู์ลค่ำของ

หลกัทรัพย ์

ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่ N/A 

 เกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ 39.23 

* มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน ของ BBB ใชร้ำคำพื้นฐำน 59.1 ลำ้นบำท รวมภำระหน้ีสินท่ี BBB คงคำ้งกบับริษทั จ ำนวน 763 ลำ้นบำท และภำระเงินกูย้มื กำรค ้ำ

ประกนัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกเป็นจ ำนวน 1,004.03 ลำ้นบำท ณ 30 กนัยำยน 2560 
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5.1.3 ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ของบริษัท ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั (WPS) 

รำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ WPS  มีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกบัร้อยละ 140.50   ซ่ึงค ำนวณดว้ยเกณฑสิ์นทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสุทธิ  อำ้งอิงงบกำรเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2560  มีรำยละเอียดกำรค ำนวณขนำด

รำยกำรดงัน้ี 

                (ลำ้นบำท) 

ข้อมูลทางการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  NMG WPS 

สินทรัพยร์วม 4,654.84 747.42 

หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 76.27 - 

หกั สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 102.70 - 

หกั หน้ีสินรวม 3,979.15 123.48 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 121.48 - 

สินทรัพย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ (NTA) 375.24 623.94 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ)  งวด 9  เดือน ( ม.ค.-ก.ย.) 2560 (2,341.66) (4.42) 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ) งวด 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) 2559 (520.42) 6.10 

รวมก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ) ส ำหรับงวด  12 เดือน  (2,862.08) 1.68 

หมำยเหตุ ขอ้มูลจำกงบกำรเงินบริษทั 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปตำมเกณฑก์ำรค ำนวณทั้ง 4 เกณฑ ์สรุปดงัน้ี 

ล ำดบั หลกัเกณฑ ์ สูตรกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร 

1. เกณฑมู์ลค่ำสินทรัพย์

ท่ีมีตวัตนสุทธิ 

(NTA) 

สดัส่วนท่ีลดลง  (84.50%) x มูลคำ่สินทรัพยสุ์ทธิ WPS  (623.94) / 

มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั (375.24) 

ร้อยละ 

140.50 

2. เกณฑก์ ำไรสุทธิ 

 

ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้น่ืองจำกบริษทัขำดทุนสุทธิ N/A 

3. เกณฑมู์ลค่ำรวมของ

ส่ิงตอบแทน 

มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน (593.32 + 120 ลำ้นบำท)* x 100 / มูลคำ่

สินทรัพยร์วมของบริษทั (4,654.84) 

ร้อยละ15.32 

4. เกณฑมู์ลค่ำของ

หลกัทรัพย ์

ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่ N/A 

 เกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ 

140.50 



26 
 

 * มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน ของ WPS ใชร้ำคำพื้นฐำน 593.32 ลำ้นบำท รวมภำระเงินกูย้มื กำรค ้ำประกนัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกเป็นจ ำนวน 120 ลำ้นบำท ณ 30 

กนัยำยน 2560 

5.1.4  ขนาดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ของ บริษัท เอน็เอม็แอล จ ากดั (NML) 

รำยกำรจ ำหน่ำยหุน้สำมญัของ NML  มีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกบัร้อยละ 0.85  ซ่ึงค ำนวณดว้ยเกณฑมู์ลค่ำส่ิงตอบ

แทน  อำ้งอิงงบกำรเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2560  มีรำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรดงัน้ี 

(ลำ้นบำท) 

ข้อมูลทางการเงนิ ณ วนัที ่30กนัยายน 2560  NMG NML 

สินทรัพยร์วม 4,654.84 65.11 

หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 76.27 0.02 

หกั สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 102.70 1.07 

หกั หน้ีสินรวม 3,979.15 96.98 

หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 121.48 - 

สินทรัพย์ทีม่ตีวัตนสุทธิ (NTA) 375.24 (32.96) 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ)  งวด 9  เดือน ( ม.ค.-ก.ย.) 2560 (2,341.66) (19.16) 

ก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ) งวด 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) 2559 (520.42) (7.51) 

รวมก ำไรสุทธิ / (ขำดทุนสุทธิ) ส ำหรับงวด  12 เดือน  (2,862.08) (26.67) 

หมำยเหตุ ขอ้มูลจำกงบกำรเงินบริษทั 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปตำมเกณฑก์ำรค ำนวณทั้ง 4 เกณฑ ์สรุปดงัน้ี 

ล ำดบั หลกัเกณฑ ์ สูตรกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร 

1. เกณฑมู์ลค่ำ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิ (NTA) 

ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้น่ืองจำก NTA ของ NML  ติดลบ N/A 

2. เกณฑก์ ำไรสุทธิ 

 

ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้น่ืองจำกบริษทัขำดทุนสุทธิ N/A 

3. เกณฑมู์ลค่ำรวมของ

ส่ิงตอบแทน 

มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน (39.74 ลำ้นบำท) * 100 /มูลค่ำ

สินทรัพยร์วมของบริษทั (4,654.84) 

ร้อยละ 0.85 

4. เกณฑมู์ลค่ำของ

หลกัทรัพย ์

ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่ N/A 

 เกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ 0.85 
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5.1.5 การค านวณขนาดรายการจ าหน่ายทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง  

รำยกำรจ ำหน่ำยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง   ของ NMG มีขนำดรำยกำรสูงสุดเท่ำกบัร้อยละ8.88 ซ่ึงค ำนวณดว้ยเกณฑ ์

มูลค่ำส่ิงตอบแทน  อำ้งอิงงบกำรเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2560  มีรำยละเอียดกำรค ำนวณขนำด

รำยกำรดงัน้ี 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปตำมเกณฑก์ำรค ำนวณทั้ง 4 เกณฑ ์สรุปดงัน้ี 

ล ำดบั หลกัเกณฑ ์ สูตรกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร 

1. เกณฑมู์ลค่ำ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิ (NTA) 

กรณีขำยท่ีดิน อำคำรไม่ตอ้งค ำนวณ N/A 

2. เกณฑก์ ำไรสุทธิ ไม่สำมำรถค ำนวณไดเ้น่ืองจำกบริษทัขำดทุนสุทธิ N/A 

3. เกณฑมู์ลค่ำรวมของ

ส่ิงตอบแทน 

มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทน (413.40.ลำ้นบำท) * 100 /

มูลค่ำสินทรัพยร์วมของบริษทั (4,654.84) 

ร้อยละ 8.88. 

4. เกณฑมู์ลค่ำของ

หลกัทรัพย ์

ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยใ์หม่ N/A 

 เกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ 8.88 

ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นตำมเกณฑท่ี์ค ำนวณขำ้งตน้ บริษทัฯ มีหนำ้ท่ีตอ้งเปิดเผยสำรสนเทศกำรท ำ

รำยกำรต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ และด ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. แต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพ่ือใหค้วำมเห็นต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในคร้ังน้ีไดมี้มติแต่งตั้ง บริษทั แคปปิตอล ลิงค ์แอ๊ด

ไวเซอร่ี จ ำกดั เป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพ่ือท ำหนำ้ท่ีใหค้วำมเห็นต่อกำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึง

สินทรัพยด์งักล่ำว 

3. ด ำเนินกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยด์งักล่ำว และตอ้ง

ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
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หุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียกบักำรเขำ้ท ำ

รำยกำรขำ้งตน้ 

อน่ึงในรอบระยะเวลำ 6 เดือนท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไม่ไดท้ ำรำยกำรอ่ืนใด ท่ีจดัเป็นกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละ

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

6.   สาเหตุและผลประโยชน์ทีบ่ริษัทคาดว่าจะได้รับ 

 กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกภำวะปัจจุบนัของอุตสำหกรรมส่ือส่ิงพิมพ ์ และขณะเดียวกนั

ยงัเป็นกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจหลกัท่ีบริษทัฯ มีควำม

เช่ียวชำญ กล่ำวคือ ธุรกิจผลิตส่ือและเน้ือหำข่ำวสำร (contents) 

ทั้งน้ี กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน NU, BBB, WPS และ NML ขำ้งตน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจต่อไป

ในภำยหน้ำของกลุ่มบริษทัฯ เน่ืองจำกธุรกิจของ NU,  WPS และ NML มิใช่ธุรกิจหลกัในดำ้นกำรผลิตส่ือและ

เน้ือหำข่ำวสำร (contents) ท่ีบริษทัฯ มุ่งเน้น ในขณะท่ีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน BBB เป็นไปเพื่อลดภำระดำ้น

เงินทุนและรำยจ่ำยของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและมีควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจหลกัท่ีมีควำม

แข็งแกร่งเพ่ือสร้ำงฐำนกำรเติบโตในอนำคตต่อไป โดยภำยหลงัจำกท่ีบริษทัฯ จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ต่ำงๆ ขำ้งตน้ไปแลว้ บริษทัฯ จะมุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจหลกัอนัประกอบดว้ย ส่ือส่ิงพิมพ ์(หนงัสือพิมพก์รุงเทพ

ธุรกิจ เดอะเนชัน่ คมชดัลึก) กำรจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  และกำรผลิตเน้ือหำรำยกำร (contents)  และธุรกิจส่ือ

โทรทศัน์ (สถำนีดิจิทลัทีวีช่องข่ำว Nation 22) ของกลุ่ม NBC  และธุรกิจของกลุ่ม NINE)   และกำรผลิตเน้ือหำ

รำยกำร (contents)  ซ่ึงลว้นแต่เป็นธุรกิจท่ีบริษทัฯ มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญท่ีเป็นจุดแข็งของกลุ่ม

เนชัน่อยำ่งแทจ้ริง 

กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นต่ำงๆ ออกไปจะเป็นประโยชน์ต่อสถำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ ช่วยลดภำระหน้ีสิน และ

ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีสภำพคล่องทำงกำรเงินและกระแสเงินสดของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนดว้ย  

7    ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษทัฯ เช่ือว่ำกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นในคร้ังน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ในอนำคต

อย่ำงมีนัยส ำคญั เน่ืองจำกธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเหลืออยูมิ่ไดมี้ควำมจ ำเป็นตอ้งพ่ึงพำธุรกิจหรือใช้

ทรัพยสิ์นท่ีจะจ ำหน่ำยออกไปแต่อย่ำงใด โดยในส่วนของบริกำรดำ้นกำรพิมพแ์ละกำรขนส่งส่ิงพิมพส์ ำหรับ

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพข์องบริษทัฯ (หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ เดอะเนชัน่ คมชดัลึก) ซ่ึงปัจจุบนัด ำเนินกำรโดย WPS 

และ NML นั้น บริษทัฯ อำจวำ่จำ้งและใชบ้ริกำรจำก WPS และ NML ต่อไปตำมเดิมภำยหลงัจำกท่ีจ ำหน่ำยเงิน

ลงทุนในบริษทัต่ำงๆ ภำยใตเ้ง่ือนไขและรำคำท่ีเหมำะสมตำมท่ีจะเจรจำตกลงกบัผูซ้ื้อกิจกำรดงักล่ำวต่อไป หรือ

บริษทัฯ อำจติดต่อใชบ้ริกำรจำกผูใ้ห้บริกำรรำยอ่ืนๆ ไดต้ำมควำมเหมำะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  
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และในส่วนของกำรจ ำหน่ำยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ ก็มิไดส่้งผลกระทบใดๆ เน่ืองจำกท่ีดินและส่ิง

ปลูกสร้ำงส่วนใหญ่ปัจจุบนับริษทัฯ  เป็นท่ีดินวำ่งเปล่ำซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นเพ่ือกำรลงทุน และยงัไม่ใชง้ำน มีเพียง

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงในต่ำงจงัหวดั 3 แห่ง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม่มำกนกั และส่วนใหญ่ใชส้ ำหรับประสำนงำนจดักำรใน

ธุรกิจขนส่งออก 

อยำ่งไรก็ตำม หำกมีควำมจ ำเป็นบริษทัสำมำรถเช่ำพ้ืนท่ีในขนำดท่ีเหมำะสมกบักำรใชง้ำนไดต้่อไป   

8.  แผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการสินทรัพย์ 

  ใชช้ ำระคืนหน้ีสินเพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย  เป็นเงินทุนหมุนเวยีน และลงทุนในธุรกิจหลกัท่ีคงอยูห่ลงัท ำรำยกำร 

9.  ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรเขำ้ท ำรำยกำรในคร้ังน้ี มีควำมเหมำะสม เป็นไปตำมนโยบำยและกล

ยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ีตอ้งกำรจะปรับโครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษทัฯ ให้มีควำมคล่องตวั เน้นกำร

ด ำเนินธุรกิจตำมควำมเช่ียวชำญในกำรประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำย

ทรัพยสิ์นไปใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนส ำหรับค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน กำรลงทุนในธุรกิจหลกัท่ีคงอยูห่ลงัท ำรำยกำร 

รวมถึงเพื่อลดภำระหน้ีสิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ   

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

     - ไม่มี – 

สารสนเทศเพิม่เตมิตามบัญชี 2 ของประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

1. ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท เนช่ัน มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

1.1 ข้อมูลทัว่ไปและการประกอบธุรกจิ 

ช่ือบริษทั   : บริษทั  เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0107536001524 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ประกอบดว้ย 8 สำยธุรกิจ ดงัน้ี 

(1)  สำยธุรกิจดำ้นข่ำวธุรกิจภำษำไทย เป็นผูผ้ลิต “ หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ” ซ่ึงเป็นหนงัสือพิมพร์ำยวนั

ภำษำไทย รวมทั้งด ำเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  เช่น เวบไซต์ข่ำวงำนอบรม

สัมนำ กิจกรรมพิเศษ บริกำรข่ำวสั้นทำงโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  ด ำเนินงำนโดยบริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

จ ำกดั (KTM)  

(2)  สำยธุรกิจดำ้นข่ำวทัว่ไปภำษำไทยเป็นผูผ้ลิตหนงัสือพิมพค์มชดัลึก และเนชัน่สุดสัปดำห์ ด ำเนินงำนโดย 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จ ำกดั (KMM) 
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(3)  สำยธุรกิจดำ้นข่ำวภำษำองักฤษเป็นผูผ้ลิตหนงัสือพิมพ ์เดอะเนชัน่ ธุรกิจอบรมสัมมนำ และทกัษะกำร

ส่ือสำร ด ำเนินงำนโดยบริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวร์ิค จ ำกดั (NNN)  

(4)  สำยธุรกิจดำ้นส่ือกระจำยภำพและเสียง  

 บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จ ำกดั (BBB) เป็นบริษทัยอ่ยของ NMG เป็นเจำ้ของช่องทีวี

ดิจิทลั ประเภท หมวดหมู่ทัว่ไปแบบควำมคมชดัปกติภำยใตช่ื้อ NOW (ช่อง26) น ำเสนอสำรคดี

ระดบัโลก มุ่งน ำเสนอขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อ กำรด ำเนินชีวิต กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจสู่

ควำมส ำเร็จ และรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต (Lifestyle ) เช่น วฒันธรรม กีฬำ ส่ิงแวดลอ้ม ครอบครัว

และอ่ืนๆ  เพื่อตอบสนองรูปแบบกำรด ำเนินชีวติของเมือง 

 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (NBC) เป็นผูก่้อตั้งและบริหำรงำน

สถำนท่ีโทรทศัน์      อยำ่งครบวงจรทั้งกำรด ำเนินกำรผลิต กำรจดัหำรำยกำร และกำรขำยเวลำใน

ดำ้นสำยงำนข่ำวสำร สำระบนัเทิง    ผลิตรำยกำรวิทย ุNew Media และมีบริษทัเอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ 

จ ำกดั (บริษทัย่อยของNBC) เป็นเจำ้ของช่องทีวีดิจิทลั ประเภทหมวดหมู่ข่ำวสำรและสำระ (SD) 

ภำยใตช่ื้อ Nation TV  (ช่อง 22)  

(5)   สำยธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่ำงประเทศ เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยส่ิงพิมพส์ ำหรับเด็กและกำรศึกษำ ผลิต

หนังสือเล่มในนำมส ำนักพิมพเ์นชัน่บุ๊คส์ ตวัแทนขำยโฆษณำและจดัจ ำหน่ำยส่ิงพิมพต์่ำงประเทศ

ด ำเนินงำน บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (NINE)  

(6) สำยธุรกิจด้ำนกำรพิมพ์ เป็นผูใ้ห้บริกำรงำนพิมพ์ทุกประเภทอย่ำงครบวงจรแก่กลุ่มบริษทั และลูกค้ำ

ภำยนอกทัว่ไป ด ำเนินงำนโดย บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั (WPS) 

(7)  สำยธุรกิจดำ้นกำรขนส่ง เป็นผูใ้ห้บริกำรขนส่งส่ิงพิมพ ์และสินคำ้ทุกประเภทแก่กลุ่มบริษทั และลูกคำ้

ภำยนอกทัว่ไป ด ำเนินงำนโดย บริษทั เอน็เอม็แอล จ ำกดั (NML) 

(8) สำยธุรกิจกำรศึกษำ  ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรศึกษำ โดยเป็นผูบ้ริหำรและด ำเนินกำรมหำวทิยำลยัเนชัน่ เปิด

สอนหลกัสูตร  ปริญญำตรี ปริญญำโท โดยมีสถำนท่ีตั้งอยูท่ี่จงัหวดัล ำปำงและมีศูนยก์ำรศึกษำนอกท่ีตั้ง

อยูท่ี่ บำงนำ กรุงเทพฯ ด ำเนินงำนโดย บริษทั เนชัน่ ย ูจ ำกดั (NU) (บริษทัยอ่ยของ NMG) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ทุนจดทะเบียน : 2,663,572,194.95 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั จ ำนวน 5,025,607,915 หุน้  

  มูลค่ำหุน้ละ 0.53 บำท 

ทุนเรียกช ำระแลว้ :  2,155,959,048.86  บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั จ ำนวน  4,067,847,262 หุน้  

  มูลค่ำหุน้ละ 0.53 บำท 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ :  รำยละเอียดตำมหวัขอ้โครงสร้ำงกำรประกอบธุรกิจและกำรถือหุน้ 
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  ของกลุ่มบริษทั ปี 2560  

โทรศพัท ์ : 02-338-3333   

โทรสำร : 02 -338-3938  

เลขำนุกำรบริษทั : 02-338-3612, 02-338-3289-90 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 1858/121-122,124-130 อำคำรอินเตอร์ลิงค ์ ทำวเวอร์ ชั้น 28 -31   

  ถ.บำงนำ-ตรำด  แขวงบำงนำ  เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

   เวบ็ไซต ์ www.nationgroup.com 

1.2 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 ล าดบัแรก ณ วนัที ่3 มกราคม 2561 

 

1.3 รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวน 8 ท่ำนดงัน้ี 

1. นำยมำรุต อรรถไกวลัวที  ประธำนกรรมกำร 

2.  นำยเทพชยั แซ่หยอ่ง   รองประธำนกรรมกำร 

3.  นำยอภิวฒิุ ทองค ำ   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4.  นำงวรำงคณำ กลัยำณประดิษฐ  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

5.  นำยชยัสิทธ์ิ ภูวภิรมยข์วญั  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

6.  นำยสุพจน์ เพียรศิริ   กรรมกำร 

7.  นำยสมชำย มีเสน   กรรมกำร 

8.  นำยสนธิญำณ ช่ืนฤทยัในธรรม  กรรมกำร 

  

http://www.nationgroup.com/
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รำยช่ือผูบ้ริหำร  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นำยเทพชยั แซ่หยอ่ง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

2. นำงสำวณฐัวรำ แสงวำรินทร์ ผูช่้วยกรรมกำรผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

3. นำงสำววจิิตรำ ศิริวรำกลุ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยขำย 

4. นำงรัชนก กศุลมนิน ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยขำย 

5. นำยสุพจน์ เพียรศิริ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชี 

6. นำงสำวมธัยำ โอสถำนนท ์ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยกำรเงิน 

หมำยเหตุ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งนำยสมชำย  มีเสน เขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรแทนนำยเทพชัย แซ่หยอ่งท่ี

ลำออกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป 

 

2. รายการระหว่างกนั 

สรุปของรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัของบริษทั (ขอ้มูลปี ณ 2559 โดยมีกำรปรับปรุงรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัท่ี

เกิดข้ึนในปี 2560 )  (หน่วย:ลำ้นบำท) 
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               (หน่วย : ลา้นบาท)  

 
บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกิจ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการระหว่างกนัที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ 
/  ยอดคงเหลือ    
งวด 9 เดอืน  
ปี  2560 

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ำกัด (มหำชน) / ผลิตรำยกำรโทรทศัน์
รำยกำรวิทยุ และให้บริกำรโฆษณำผ่ำน
ส่ือโทรทศัน์ วทิยแุละส่ือรูปแบบใหม่ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 71.45 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

8.96 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 4.69 
ซ้ืออุปกรณ์ 0.03 
รำยไดอ่ื้น 0.65 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 1.89 
รำยไดค้ำ้งรับ 0.08 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 19.72 
เจำ้หน้ีอ่ืน 8.28 

บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดู 
เทนเมนท์ จ  ำกัด (มหำชน) / น ำเข้ำ ผลิต
และจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพข์องในประเทศ
และต่ำงประเทศ ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ 
และให้บริกำรโฆษณำผ่ำนส่ือโทรทัศน์ 
ส่ือดิจิตอล กำรบริหำรลิขสิทธ์ิ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 71.04 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

6.88 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 5.71 
รำยไดอ่ื้น 2.30 
ต้น ทุนในกำรจัดจ ำห น่ ำ ยและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

1.43 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 2.01 
รำยไดค้ำ้งรับ 0.05 
ลูกหน้ีอ่ืน 0.52 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 23.65 
เจำ้หน้ีอ่ืน 4.63 

บริษทั เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ำกดั / ผลิต
และจัดจ ำห น่ ำยหนัง สือ พิมพ์ฉบับ
ภำษำอังกฤษ  ส่ิงพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ดิจิตอล
มีเดียและส่ือโฆษณำ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

29.54 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 0.21 
ต้น ทุนในกำรจัดจ ำห น่ ำ ยและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

0.14 

รำยไดอ่ื้น 0.54 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 203.01 
รำยไดค้ำ้งรับ 2.63 
ลูกหน้ีอ่ืน 9.93 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 217.92 
เจำ้หน้ีอ่ืน 0.72 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 8.38 
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บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกิจ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการระหว่างกนัที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ 
/  ยอดคงเหลือ    
งวด 9 เดอืน  
ปี  2560 

บริษัท  เอ็น เอ็มแอล  จ ำกัด  /  จัด ส่ ง
หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพต่์ำงๆ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

3.61 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 1.18 

รำยไดอ่ื้น 1.12 

ต้น ทุนในกำรจัดจ ำห น่ ำ ยและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

0.95 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 30.10 

รำยไดค้ำ้งรับ 0.06 

ลูกหน้ีอ่ืน 40.38 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 0.77 

เจำ้หน้ีอ่ืน 0.07 

บริษทั คมชัดลึก มีเดีย จ  ำกัด / ผลิตและ
จัดจ ำห น่ ำ ยหนั ง สื อ พิมพ์  ส่ิ ง พิมพ์   
ส่ิงพิมพดิ์จิตอลมีเดียและส่ือโฆษณำ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

55.26 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 2.95 

รำยไดอ่ื้น 0.18 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 514.71 

รำยไดค้ำ้งรับ 14.14 

ลูกหน้ีอ่ืน 5.99 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 458.93 

เจำ้หน้ีอ่ืน 3.05 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 18.35 

บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ  ำกัด / ผลิต
และจัดจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ ส่ิงพิมพ์ 
ส่ิงพิมพดิ์จิตอลมีเดียและส่ือโฆษณำ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

146.04 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 1.84 
รำยไดอ่ื้น 0.28 
ต้น ทุนในกำรจัดจ ำห น่ ำ ยและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

0.05 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 215.94 
รำยไดค้ำ้งรับ 53.37 
ลูกหน้ีอ่ืน 3.66 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 378.69 
เจำ้หน้ีอ่ืน 1.56 
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บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกิจ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการระหว่างกนัที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ 
/  ยอดคงเหลือ    
งวด 9 เดอืน  
ปี  2560 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 75.39 

บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 
จ ำกัด  /  ผ ลิตรำยกำรโทรทัศน์และ
ใหบ้ริกำรโฆษณำผำ่นส่ือโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.93 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

11.86 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 0.77 

ต้น ทุนในกำรจัดจ ำห น่ ำ ยและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

3.66 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 2.16 

รำยไดค้ำ้งรับ 0.30 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,095.46 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 348.65 

เจำ้หน้ีอ่ืน 1.41 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 249.79 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด / ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือ
ต่ำงๆและกำรใหบ้ริกำรกำรพิมพ ์

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 84.50 และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

4.60 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 1.48 

เงินปันผลรับ 14.79 

รำยไดอ่ื้น 0.30 

ต้น ทุนในกำรจัดจ ำห น่ ำ ยและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

1.89 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 1.19 

รำยไดค้ำ้งรับ 0.02 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.08 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 2.31 

เจำ้หน้ีอ่ืน 3.00 

  ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 0.49 

    

มหำวิทยำลัย เนชั่น  / ให้บ ริกำรด้ำน
กำรศึกษำ 

เ ป็นมหำวิทยำลัย ท่ีบ ริษัท 
เ น ชั่ น  ยู  จ  ำ กั ด  รั บ โ อ น
ใบอนุญำต 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

5.19 

ขำยอุปกรณ์ 0.01 

ซ้ืออุปกรณ์ 0.01 

รำยไดอ่ื้น 0.83 
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บริษัทหรือบุคคล / ลกัษณะธุรกิจ 

 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 
ลกัษณะรายการระหว่างกนัที่ส าคัญ 

มูลค่ารายการ 
/  ยอดคงเหลือ    
งวด 9 เดอืน  
ปี  2560 

ต้น ทุนในกำรจัดจ ำห น่ ำ ยและ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

4.52 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 0.04 

รำยไดค้ำ้งรับ 0.19 

ลูกหน้ีอ่ืน 1.93 

เจำ้หน้ีอ่ืน 1.00 

บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ  ำกัด / ผลิต
รำยกำรโทรทศัน์และให้บริกำรโฆษณำ
ผำ่นส่ือโทรทศัน ์

เ ป็นบริษัทท่ีบริษัท เนชั่ น 
บรอดแคสต้ิง  คอร์ปอเรชั่น 
จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 และมีกรรมกำรร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

6.98 

รำยไดอ่ื้น 1.10 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 7.13 

รำยไดค้ำ้งรับ 0.07 

ลูกหน้ีอ่ืน 1.83 

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ  ำกดั / ส่ิงพิมพ ์

เ ป็นบ ริษัท ท่ีบ ริษัท  เนชั่น 
อินเตอร์ เนชั่นแนล  เอ็ดดู       
เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ถือ
หุ้น ร้อยละ  99 .74   และ มี
กรรมกำรร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

1.84 

ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 1.71 

รำยไดอ่ื้น 0.05 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 0.39 

รำยไดค้ำ้งรับ 0.02 

ลูกหน้ีอ่ืน 0.23 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1.35 

เจำ้หน้ีอ่ืน 1.95 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วสิ จ  ำกดั / ตวัแทนขำยโฆษณำ 
 

เป็นบริษัทร่วม บริษัท เนชั่น 
มั ล ติ มี เ ดี ย  ก รุ๊ ป  จ ำ กั ด 
(มหำชน)   ถือ หุ้น ร้อยละ 
45.00 และมีกรรมกำรร่วมกนั 

ร ำ ย ไ ด้ จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ย แ ล ะ ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

0.09 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 0.01 

  

 

นโยบายรายการระหว่างกนัของบริษัท  กบั บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดบัเดยีวกนั ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

1. มำตรกำรและขั้นตอนในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทักบับริษทัย่อย และบริษทัร่วมในระดบั

เดียวกนั 
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2. นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วม ในระดบั

เดียวกนั  

1.  มำตรกำรและขั้นตอนในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

บริษทัไดก้ ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมในระดับ

เดียวกนั กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใน

อนำคตตำมประกำศของคณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำรและควำมเหมำะสม

ทำงดำ้นรำคำของรำยกำร โดยพิจำรณำจำกเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในตลำด และ มีกำร

เปรียบเทียบรำคำท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภำยนอก  ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเปรียบเทียบรำคำกบับุคคลภำยนอกได ้ทั้ง 2 ฝ่ำยจะ

ร่วมกนัพิจำรณำ เพ่ือก ำหนดอตัรำค่ำสินคำ้ และบริกำรท่ีเหมำะสมต่อไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัจะจดัใหมี้

ผูเ้ช่ียวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว เพ่ือน ำไปประกอบกำร

ตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น ตำมแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อำจมีควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมติักำรท ำ

รำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว  

นอกจำกนั้น บริษทัจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปของ

สินทรัพยท่ี์ส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร กลต.  และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนถึง

มำตรฐำนบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์

2.  นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต  

บริษทั กบั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมในระดบัเดียวกนั อำจมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต 

โดยหำกเป็นรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไปกบับุคคลท่ีอำจ

มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยเฉพำะในกลุ่มบริษทัในเครือบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เช่น กำรจำ้ง

พิมพ ์กำรจำ้งส่งสินคำ้ กำรซ้ือกระดำษ กำรซ้ือโฆษณำในส่ือต่ำงๆ และกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรระหวำ่งกนั เป็นตน้  บริษทัได้

ก ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัให้มีเง่ือนไขต่ำงๆ เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในรำคำตลำดซ่ึง

สำมำรถเปรียบเทียบไดก้บัรำคำท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภำยนอก ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และให้ปฏิบติัตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด

พร้อมทั้งก ำหนดรำคำและเง่ือนไขรำยกำรต่ำงๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์  
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรใหม่ หรือมีกำรเปล่ียนแปลงของรำคำและเง่ือนไขท่ีแตกต่ำงจำกเดิม ฝ่ำย

ตรวจสอบภำยในจะท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ำรำยงำนเพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและให้ควำมเห็น

ถึงควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง 

ในกรณีรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป และรำยกำรระหวำ่ง

กนัอ่ืนๆ บริษทัจะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนในกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ก่อนกำรท ำ

รำยกำร 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกนั 
ธุรกิจและกำรด ำเนินงำนส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเก่ียวพนั และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจของ

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยส่วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย

เป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัเหล่ำน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรมีผูถื้อหุน้ และ/

หรือ  กำรเป็นกรรมกำรร่วมกนัและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำรและพนกังำนซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำร

วำงแผน สั่งกำรและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทั บริษทัย่อย  บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัและ

บริษทัยอ่ยก ำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำโดยก ำหนดหลกัเกณฑด์งัน้ี 

นโยบายการก าหนดราคา 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร รำคำซ้ือขำยทำงกำรคำ้ปกติตำมรำคำตลำดทัว่ไปและตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 

 ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร อตัรำตน้ทุนปันส่วนตำมรำคำทุนท่ีเกิดข้ึนจริงและตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั  

  ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด 

 ขำยอุปกรณ์ รำคำตำมบญัชีบวกส่วนเพ่ิม 

 ซ้ืออุปกรณ์ รำคำตำมบญัชีบวกส่วนเพ่ิม 

 ดอกเบ้ียรับจำกเงินใหกู้ย้มื อตัรำซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องสถำบนักำรเงินเงินปันผลรับ

ตำมท่ีประกำศจ่ำยในรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

 รำยไดอ่ื้น ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 

 รำยกำรระหว่ำงกนัขำ้งตน้เป็นรำยกำรระหว่ำงบริษทั หรือบริษทัย่อย กบั บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้กนั เป็น

รำยกำรปกติทำงกำรคำ้และไม่มีรำยกำรกูย้มืระหวำ่งกนั ส ำหรับขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะเป็นไปตำม

นโยบำยบริษทั ซ่ึงมีกำรก ำหนดล ำดบัขั้นในกำรอนุมติัตำมขนำดของรำยกำร และไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทั นอกจำกน้ี

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนใหม่และรำยกำรท่ีมียอดคงคำ้งนั้น ทุกไตรมำสจะผำ่นกำรสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีอิสระ และ

ทุกส้ินปีหำกมีรำยกำรใดท่ีเป็นสำระส ำคญั ผูส้อบบญัชีจะท ำกำรตรวจสอบสัญญำและเอกสำรส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหำก

พบรำยกำรใดท่ีสำระส ำคญัก็จะเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซ่ึงงบกำรเงินดงักล่ำวจะน ำเสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ รวมทั้งงบกำรเงินประจ ำปีท่ีกรรมกำรบริษทัไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ และเปิด

โอกำสใหซ้กัถำมไดทุ้กประเด็น ซ่ึงท่ีผำ่นมำไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง   
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 ส ำหรับนโยบำยท่ีเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนั บริษทัจะให้มีเฉพำะรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีมีควำมจ ำเป็นและเป็น

รำยกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัคือดำ้นส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุและ โทรทศัน์  รวมทั้งมีนโยบำยท่ีจะไม่ใหเ้งินกูเ้พ่ิมแก่ธุรกิจท่ี

ไม่เก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ีหำกมีรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนและรำยกำรดงักล่ำวเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ ทำงบริษทัจะจดัใหมี้ขั้นตอนกำรพิจำรณำตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลำดหลกัทรัพย ์(กลต.) ก ำหนด เพ่ือเป็นมำตรกำรในกำรคุม้ครองผูล้งทุน  
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3. งบการเงนิ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
   

งบกำรเงนิรวม 
      

       
สินทรัพย์ 

 
2556 2557 2558 2559 Q3'2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 

     1,467,849,138          652,869,443          207,525,311          233,693,922          238,968,329  

เงินลงทนุชัว่คราว 
 

        138,320,000          694,500,000          822,149,643          422,376,193            92,496,084  

ลกูหนีก้ารค้า  
 

        757,771,277          550,643,694          588,556,740          398,048,724          276,944,440  

รายได้ค้างรับ 
 

        165,420,566          427,950,416          782,780,106          790,269,095          702,739,201  

ลกูหนีอ่ื้น  
 

          68,579,402            77,600,289            85,826,136            89,842,411            78,059,344  

สินค้าคงเหลือ    
 

        274,048,248          386,599,141          379,967,569          136,926,036            92,356,323  

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  
 

        200,974,578          254,646,276          288,077,194          381,309,520          361,801,325  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

     3,072,963,209       3,044,809,259       3,154,882,699       2,452,465,901       1,843,365,045  

       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      
เงินฝากที่มีข้อจ ากดัในการใช้ 

 
            2,589,301              3,330,908              2,682,654                 861,618              1,250,100  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
 

          27,791,492            21,756,420            22,076,249            23,156,526            23,099,649  

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
  

       -         -         -         -  

เงินลงทนุระยะยาวในกิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 

       -         -         -         -  

เงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอ่ืน 
 

          31,199,517            47,280,600            10,342,497              7,415,844              4,019,185  

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ             38,000,000            38,000,000            44,677,757            75,446,583            68,100,638  

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์         1,740,049,863       1,700,949,217       1,646,419,498       1,485,520,797       1,339,475,205  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน             83,929,434            65,312,990          115,517,353          174,142,242            76,270,900  

ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ

กิจการโทรทศัน์                           -       2,992,824,303       2,783,779,533       2,574,170,702       1,014,644,337  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี
 

          98,775,128          129,280,587          262,921,978          112,053,123          102,699,697  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  
 

        255,721,922          162,592,750          193,917,736          170,996,910          181,911,497  
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รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
 

     2,278,056,657       5,161,327,775       5,082,335,255       4,623,764,345       2,811,471,208  

       
รวมสินทรัพย์ 

 
     5,351,019,866       8,206,137,034       8,237,217,954       7,076,230,246       4,654,836,253  

       
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
หน้ีสินหมุนเวียน 

      
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืม

ระยะสัน้ 
      

จากสถาบนัการเงิน 
 

        293,915,945          628,680,584          590,384,836          939,430,992       1,222,788,850  

เจ้าหนีก้ารค้า 
 

        115,357,241          108,345,331          133,706,003            99,264,197          109,366,094  

เจ้าหนีอ่ื้น 
 

        206,368,243          206,718,660          119,649,313          146,135,435          181,505,446  

สว่นของคา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
  

                          -                            -                            -                            -  

   และประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย 
  

                          -                            -                            -                            -  

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
  

        358,579,929          556,203,640          584,068,719          296,380,330  

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงิน 
 

                          -                            -                            -                            -  

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 

        120,331,250          100,800,000                            -          120,000,000          132,000,000  

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 
  

                          -                            -          160,000,000          207,404,897  

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 
      

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 
 

            7,825,544              2,967,817              1,561,041              1,066,172                            -  

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 
 

        235,409,631          235,417,986          216,231,989          187,344,952          154,123,120  

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 
 

            2,795,427              3,830,147              1,369,142                   50,181                            -  

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
 

        144,863,158          207,673,815          236,238,259          248,669,057          213,038,571  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 
 

     1,126,866,439       1,853,014,269       1,855,344,223       2,486,029,705       2,516,607,307  

       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

      
คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ 

      
   ประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย 

  
     2,270,342,030       1,714,138,390       1,130,069,671       1,125,205,314  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 

        152,217,879            15,356,293                            -          158,833,333            85,625,000  

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 
 

            5,799,642              2,831,825              1,270,784                            -                            -  
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หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี
 

                          -                            -            17,826,173            20,909,398            21,613,146  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

        134,458,894          149,357,718          163,856,203          167,252,750          135,133,979  

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 
 

        147,047,965          153,538,659          130,431,918          105,061,289            94,970,138  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
 

        439,524,380       2,591,426,525       2,027,523,468       1,582,126,441       1,462,547,577  

       
รวมหนีสิ้น 

 
     1,566,390,819       4,444,440,794       3,882,867,691       4,068,156,146       3,979,154,884  

 

 

     
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

      
ทนุเรือนหุ้น  

      
   ทนุจดทะเบียน 

 
     2,663,572,195       2,663,572,195       2,663,572,195       2,663,572,195       2,663,572,195  

   ทนุที่ออกและช าระแล้ว 
 

     1,751,120,832       1,757,662,976       2,155,848,809       2,155,959,049       2,155,959,049  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 
  

                          -                            -                            -                            -  

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
 

        784,501,401          802,589,749       1,169,344,804       1,169,694,244       1,169,694,244  

   สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัท

ยอ่ย 
 

          94,372,016            94,328,676            95,397,593            96,604,862            96,939,173  

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
 

            5,135,848            14,287,705            18,665,439            30,012,457            34,040,577  

ส ารองการซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
  

                          -                            -                            -                            -  

   ที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
  

                          -          (91,013,286)         (91,013,286)         (91,013,286) 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 
  

                          -                            -                            -                            -  

   จดัสรรแล้ว 
  

                          -                            -                            -                            -  

      ทนุส ารองตามกฎหมาย 
 

          11,700,000            19,700,000            32,700,000            32,700,000            32,700,000  

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) 
 

        650,840,315          592,911,367          522,640,169        (708,949,691)    (2,844,211,788) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

          11,979,210            24,844,077            (4,250,405)           (4,231,727)                  95,121  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 
 

     3,309,649,622       3,306,324,550       3,899,333,123       2,680,775,908          554,203,090  

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 
 

        474,979,425          455,371,690          455,017,140          327,298,192          121,478,279  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

     3,784,629,047       3,761,696,240       4,354,350,263       3,008,074,100          675,681,369  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

     5,351,019,866       8,206,137,034       8,237,217,954       7,076,230,246       4,654,836,253  

  
                        -                            -                            -                            -                       (0.00) 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
      

งบกำรเงนิรวม 
      

  
2556 2557 2558 2559 Q3'2560 

รายได้   
      

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

     2,949,252,788       2,827,711,317       3,014,589,717       2,097,392,625       1,305,374,204  

รายได้จากการลงทนุ 
 

          27,455,893            41,501,285            28,809,932            22,603,972              7,890,979  

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 
 

                          -                            -            61,521,601              1,228,398  
 

รายได้อ่ืน 
 

          83,157,067            74,478,893            60,115,007            60,837,862            49,981,285  

รวมรำยได้ 
 

     3,059,865,748       2,943,691,495       3,165,036,257       2,182,062,857       1,363,246,468  

 

ค่าใช้จ่าย   
      

ต้นทนุขายและการให้บริการ 
 

     1,795,387,440       1,964,813,254       2,209,914,777       2,000,459,926       1,347,164,653  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 
 

        292,663,761          259,812,841          296,531,100          212,949,366            75,008,048  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 
 

        547,154,144          528,521,362          566,961,134          690,177,550       2,144,779,397  

ผลขาดทนุจากการปรับโครงสร้างการ

ประกอบธุรกิจ 
      

   ของบริษัทยอ่ย 
   

       -          204,445,292  
 

ต้นทนุทางการเงิน 
 

          76,673,764          158,217,893          166,022,727          152,358,315          128,928,486  

รวมค่ำใช้จ่ำย 
 

     2,711,879,109       2,911,365,350       3,239,429,738       3,260,390,449       3,695,880,584  

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
 

               806,301                 426,928                 319,829              1,080,277                 (56,877) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ 
 

        348,792,940            32,753,073  

        

(74,073,652)    (1,077,247,315)    (2,332,690,993) 

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 
 

        (71,157,113)         (17,130,907)         101,035,433        (163,780,961)           (8,965,369) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 
 

        277,635,827            15,622,166  

          

26,961,781     (1,241,028,276)    (2,341,656,361) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
      

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภท

รายการใหม่เข้าไปไว้ใน 
      

   ก าไรหรือขาดทุน 
      

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ 
      

   ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

        (44,928,055)                132,054                            -          (11,968,306)              (111,208) 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ 
      



45 
 

   ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

            8,985,611                            -                            -              2,393,661                            -  

  

        

(35,942,444)                132,054  

                          

-  

          

(9,574,645)              (111,208) 

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการ

ใหม่เข้าไปไว้ใน 
      

   ก าไรหรือขาดทุน 
      

การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิ 
      

   ของเงินลงทนุเผ่ือขาย 
 

            1,739,797            16,081,083               (338,103)                386,247                     6,134  

การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิ 
      

   ของเงินลงทนุเผ่ือขายที่โอนไปก าไร

หรือขาดทนุ 
 

                          -                            -          (36,030,000)              (362,900)             5,452,889  

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ 
      

   ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

             (501,293)           (3,216,216)             7,273,621                   (4,669)           (1,091,805) 

  

            

1,238,504            12,864,867  

        

(29,094,482) 

                 

18,678              4,367,218  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - 

สุทธิจำกภำษี 

        

(34,703,940)           12,996,921  

        

(29,094,482) 

          

(9,555,967)             4,256,010  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี         242,931,887            28,619,087  

          

(2,132,701)    (1,250,584,243)    (2,337,400,351) 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
      

   สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 

        251,721,409            15,975,611            35,582,435     (1,102,845,279)    (2,135,164,780) 

   สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ

ควบคมุ 
 

          25,914,418               (353,445)           (8,620,654)       (138,182,997)       (206,491,581) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 
 

        277,635,827            15,622,166  

          

26,961,781     (1,241,028,276)    (2,341,656,361) 

  
                        -                            -                            -                            -                            -    

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จ

รวม 
      

   สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 

        211,894,340            28,959,327              6,487,953     (1,109,560,462)    (2,130,937,770) 

   สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจ

ควบคมุ 
 

          31,037,547               (340,240)           (8,620,654)       (141,023,781)       (206,462,581) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับ

ปี 
 

        242,931,887            28,619,087  

          

(2,132,701)    (1,250,584,243)    (2,337,400,351) 

  
                          -                            -                            -                            -                            -  

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบกระแสเงนิสด      

งบกำรเงนิรวม      

   2557   2558   2559   Q3'2560  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี             15,622,166         26,961,781  
   
(1,241,028,276) 

   
(2,341,656,361) 

รายการปรบัปรุง      

คา่เสื่อมราคา           221,634,537       203,084,848  
        

202,460,891  
        

135,976,290  

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์             73,649,269       119,346,385  
        

106,856,703  
        

101,692,095  

คา่ตดัจ าหน่ายใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์          142,847,260       209,044,770  
        

209,608,831  
        

156,516,365  

รายได้จากการลงทนุ           (41,501,285) 
      

(28,809,932) 
        

(22,603,972) 
          

(7,890,979) 

ต้นทนุทางการเงิน            158,217,893       166,022,727  
        

152,358,315  
        

128,928,486  

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู             (9,551,067)          5,194,126  
            

6,680,120  
            

1,942,644  

กลบัรายการคา่เผ่ือสินค้ารับคืน                 (134,908) 
        

(9,456,585) 
          

(2,545,742) 
          

(3,451,561) 

ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าลดลง (กลบัรายการ)               3,147,960           4,070,674  
        

127,380,630  
            

2,013,260  

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์     

     
1,493,770,000  

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอ่ืน           (56,000,000)                         -  
            

2,950,000   

ก าไรจากการตอ่รองราคาซือ้             (7,579,285)    

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสว่นได้เสียที่มีอยูก่่อน              7,110,884     

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย            48,035,197  
      

(31,341,723) 
                           

-   

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอ่ืน                            -  
      

(30,105,160) 
             

(362,900) 
            

5,914,027  

ก าไรจากการจ าหน่ายตราสารหนีใ้นกองทนุสว่นบคุคล    

             
(937,583) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารหนี ้                             -  
             

(70,031) 
             

(865,968) 
          

(1,774,498) 

(ก าไร) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนี ้     
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   ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง                             -  
               

(4,687) 
             

(280,643) 
             

(312,623) 

กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ                            -  
        

(6,677,757) 
                           

-   

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์             (2,903,000) 
           

(641,478) 
             

(796,461) 
             

(450,997) 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์               1,125,820              774,407  
          

17,459,221  
          

10,345,797  

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น     

               
861,019  

ขาดทนุจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ    

            
2,110,442  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน              11,540,862         11,726,981  
        

(11,828,151) 
        

(35,190,365) 

การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์             22,373,753         19,561,447  
          

12,135,314  
            

3,886,425  

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม      

   (สทุธิจากภาษีเงินได้)                (426,928) 
           

(319,829) 
          

(1,080,277) 
                 

56,877  

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้             17,130,907  
    

(101,035,433) 
        

163,780,961  
            

8,965,369  

           604,340,035       557,325,531  
      

(279,721,404) 
      

(338,685,872) 

      
การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

     

ลกูหนีก้ารค้า           216,641,249  
      

(33,977,492) 
        

163,776,595  
        

121,758,519  

รายได้ค้างรับ         (262,529,850) 
    

(354,829,690) 
          

(7,488,989) 
          

87,529,894  

ลกูหนีอ่ื้น           (10,669,511) 
        

(5,110,418) 
          

(6,097,077) 
          

11,390,339  

สินค้าคงเหลือ         (115,921,961)          2,571,902  
        

115,659,107  
          

34,116,453  

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น           (78,591,570) 
      

(74,275,254) 
        

(82,796,475) 
          

13,523,659  

เงินฝากที่มีข้อจ ากดัในการใช้                (302,397)             648,254  
            

1,821,036  
             

(388,482) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี           (11,215,903)    

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น           132,830,303         12,818,861  
            

5,264,757  
                 

61,489  
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เจ้าหนีก้ารค้า           (10,186,171)        15,399,250  
        

(39,471,572) 
          

14,557,685  

เจ้าหนีอ่ื้น             (3,195,895) 
      

(77,765,059) 
          

(2,234,551) 
          

33,220,921  

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย             22,210,566  
      

(29,975,134) 
        

(13,139,112) 
        

(32,961,274) 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น             51,559,679         26,227,033  
          

12,430,798  
        

(35,630,487) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน             (2,145,945) 
        

(3,500,530) 
          

(1,848,560) 
                        

(0) 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น           116,560,633  
      

(23,106,741) 
        

(25,370,629) 
        

(10,091,150) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน           649,383,262         12,450,513  
      

(159,216,076) 
      

(101,598,305) 

จา่ยภาษีเงินได้           (84,056,228) 
      

(55,115,233) 
        

(66,261,227) 
        

(53,179,333) 

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยได้รับคืน                             -                          -  
          

60,748,025  
          

47,031,553  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน           565,327,034  
      

(42,664,720) 
      

(164,729,278) 
      

(107,746,085) 
      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

รับดอกเบีย้             40,384,692         28,354,508  
          

25,320,078  
            

5,837,836  

รับเงินปันผล               7,578,593              840,152  
                        

36  
                 

24,322  

เงินลงทนุชัว่คราว         (556,180,000) 
    

(102,580,838) 
        

598,302,300  
        

195,731,667  

Private fund     

        
(88,337,381) 

ซือ้เงินลงทนุในตราสารหนี ้                             -  
    

(185,516,000) 
   

(1,301,400,000) 
   

(1,033,100,000) 

เงินสดรับสทุธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารหนี ้                            -       160,521,912  
     

1,104,017,760  
     

1,258,784,776  

รับคืนเงินประกนัการประมลูใบอนญุาตคลื่นความถ่ี             14,000,000                          -  
                           

-  
                           

-  

จา่ยคา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์        (533,800,000) 
    

(473,800,000) 
      

(647,600,000) 
      

(323,800,000) 

ซือ้อสงัริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ     

            
8,709,460  
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ซือ้อาคารและอปุกรณ์         (181,759,635) 
    

(166,751,861) 
        

(27,574,311) 
          

(5,752,588) 

ขายอาคารและอปุกรณ์               9,357,252           5,186,316  
            

1,971,099  
               

900,800  

ซือ้ลิขสิทธ์ิรายการ           (71,778,645) 
      

(94,697,957) 
      

(174,335,587) 
        

(69,946,248) 

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน           (16,182,770) 
      

(11,549,219) 
        

(10,827,295) 
        

(16,859,016) 

เงินสดรับสทุธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอ่ืน                             -         30,675,160  
               

362,900  
            

2,767,406  

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      (1,288,380,513) 
    

(809,317,827) 
      

(431,763,020) 
        

(65,038,966) 

     

                     
0.00  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

จา่ยดอกเบีย้           (95,207,449) 
      

(43,260,848) 
        

(55,207,841) 
        

(98,494,112) 

จา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท           (66,050,084) 
      

(92,853,633) 
      

(122,025,831) 
                           

-  

จา่ยเงินปันผลให้สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ      

   ของบริษัทยอ่ย           (20,460,289) 
        

(9,683,459) 
        

(16,985,245) 
          

(2,712,500) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้           

   จากสถาบนัการเงิน            334,764,639  
      

(38,295,748) 
        

349,046,156  
        

288,505,254  

เงินกู้ยืมระยะสัน้                              -                          -  
        

160,000,000  
          

50,000,000  

จา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน              (8,189,980) 
        

(3,160,967) 
          

(1,850,172) 
          

(1,072,880) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                              -                          -  
        

300,000,000  
                           

-  

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          (157,150,000) 
    

(117,600,000) 
        

(20,000,000) 
        

(60,000,000) 

เงินสดรับจากหุ้นทนุออกให้ตามสิทธิ             12,764,387       752,332,338  
               

208,000  
                           

-  

เงินสดรับสทุธิจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและ      

   กิจการที่เก่ียวข้องกนั             26,412,216         49,496,994  
          

13,975,842  
                           

-  

เงินจา่ยสทุธิจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย           (10,000,000)                         -  
                           

-  
                           

-  
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เงินจ่ายสุทธิจากการซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ
บริษัท                             -  

      
(91,013,286) 

                           
-  

                           
-  

เงินสดรับจากการช าระหุ้นทนุออกให้      

   ตามสิทธิของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ                  169,681              677,024  
                           

-  
                           

-  

เงินสดจา่ยคา่ธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว                (304,677)            -  
          

(1,500,000) 
          

(2,000,000) 

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน          (110,069,940)       

การได้มาซึง่สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ             -             -  
          

17,000,000  
            

3,833,695  

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ           (93,321,496) 
     

406,638,415  
        

622,660,909  
        

178,059,458  

     

                           
-  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ         (816,374,975) 
    

(445,344,132) 
          

26,168,611  
            

5,274,407  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม        1,469,244,418       652,869,443  
        

207,525,311  
        

233,693,922  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม           652,869,443  
     

207,525,311  
        

233,693,922  
        

238,968,329  

                             -                          -  
                           

-  
                        

(0) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด      

เจ้าหนีค้า่ซือ้อาคารและอปุกรณ์             15,341,160           1,968,599  
               

305,742  
               

338,923  

เจ้าหนีค้า่ซือ้ลิขสิทธ์ิรายการ             12,074,242         31,544,084  
          

22,242,415  
          

17,631,441  

เจ้าหนีค้า่ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน                             -           3,573,200  
            

3,218,552  
               

605,275  

ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจา่ย       2,628,921,959    2,270,342,030  
     

1,714,138,390  
     

1,421,585,644  

การแลกเปลี่ยนบริการด้วยสินทรัพย์                             -             -  
          

52,699,881  
            

8,785,441  
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ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ  

งบกำรเงินรวมของบริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 

30 กันยำยน 2560 มีผลขำดทุนจ ำนวน 2,135.17 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซ่ึงมีผลขำดทุนจ ำนวน 

622.76 ลำ้นบำท คิดเป็นกำรเปล่ียนแปลงขำดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 243 ทั้งน้ีบริษทัขอสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัท่ี

เปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

1. รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนของปี 2560 ลดลงร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของ

ปี 2559 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจและส่งผลกระทบท ำให้รำยไดจ้ำกกำรขำยโฆษณำ

ลดลงร้อยละ 24 และรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยส่ือส่ิงพิมพ ์พอ๊คเก็ตบุ๊คส์ กำร์ตูนและหนงัสือเด็กลดลงร้อยละ 19  

2. ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยส ำหรับงวดเกำ้เดือนของปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 47 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี 2559 

เหตุผลหลกัมำจำก  

 ตน้ทุนขำยและบริกำรลดลงร้อยละ 11  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรท่ีลดลง 

 ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรลดลงร้อยละ 19 เน่ืองจำก ในไตรมำส 2    ปี 2559 

บริษทัย่อยได้บนัทึกส ำรองค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงและตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิส ำหรับส่ิงพิมพ์จำกกำรปรับ

โครงสร้ำงธุรกิจ จ ำนวน 204.45 ลำ้นบำท  

 บริษทัย่อยและบริษทัย่อยทำงออ้มไดบ้นัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของใบอนุญำตให้ใช ้  คล่ืนควำมถ่ี

เพ่ือให้บริกำรโทรทศัน์ภำคพ้ืนดินในระบบดิจิทลัและสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง จ ำนวน 1,493.77 ลำ้นบำท ใน

ไตรมำส 3 ของปี 2560 โดยกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัใบอนุญำตฯนั้น ไดมี้กำรประเมินมูลค่ำท่ี

คำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกกำรใช ้ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตคิดลด โดยมีอตัรำ

กำรเติบโต และอตัรำคิดลด ภำยใตข้อ้สมมติฐำนของฝ่ำยบริหำรของบริษทัดงักล่ำว ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐำนของ

ประสบกำรณ์ในอดีตและแผนกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำสมเหตุสมผลใน

สถำนกำรณ์ปัจจุบนั และน ำมำเปรียบเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัใบอนุญำตฯ  

กล่าวโดยสรุป 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 กลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนจ ำนวน 2,135.17 ลำ้นบำท เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซ่ึงมีผลขำดทุนจ ำนวน 622.76 ลำ้นบำท 

สินทรัพย์รวม มีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกบั 4,655 ลำ้นบำท (2559 = 7,076 ลำ้นบำท) ลดลงเป็นจ ำนวน 2,421 ลำ้นบำทโดยมี

รำยกำรท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสำระส ำคญัดงัน้ี 

เงินลงทุนช่ัวคราว ลดลงเป็นจ ำนวน 330 ลำ้นบำท (-78%) โดยสำเหตุหลกัมำจำกกำรน ำไปใชใ้นกิจกำรเพ่ือเป็นเงินทุน

หมุนเวยีน 
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ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ลดลงเป็นจ ำนวน 121 ลำ้นบำท (-30%) เน่ืองจำกภำพรวมของรำยไดจ้ำกกำรขำยโฆษณำและส่ือ

ส่ิงพิมพล์ดลง และบริษทัมีระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ียของปี 2560 เท่ำกบั 70 วนั ลดลงจำกปี 2559 เท่ำกบั 85 วนั   

รายได้ค้างรับ  ลดลงเป็นจ ำนวน 88 ลำ้นบำท (-11%) รำยไดค้ำ้งรับส่วนใหญ่เกิดจำกธุรกิจโทรทศัน์ท่ีเป็นรำยกำรสัญญำ

โฆษณำท่ียงัไม่ออกใบแจง้หน้ี นอกจำกน้ียงัเกิดจำกรำยได้โครงกำรจำกกำรจดักิจกรรมพิเศษต่ำงๆ ซ่ึงมีกำรให้บริกำร

บำงส่วนแลว้แต่จะออกใบแจง้หน้ี เม่ือเสร็จส้ินโครงกำร สำเหตุหลกัท่ีลดลงมำจำกรำยได้จำกกำรขำยโฆษณำและส่ือ

ส่ิงพิมพล์ดลง  

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ  ลดลงเป็นจ ำนวน 45 ลำ้นบำท (-33%) โดยส่วนใหญ่ลดลงจำกกำรรับรู้ตน้ทุนจำกรำยกำรทีวีท่ีผลิต

เสร็จและน ำออกอำกำศแลว้เป็นจ ำนวน 34 ลำ้นบำท 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลงเป็นจ ำนวน 146 ลำ้นบำท (-10%) โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำในระหวำ่ง

งวด 135 ลำ้นบำท และตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชง้ำนแลว้เป็นจ ำนวน 10 ลำ้นบำท  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ลดลงเป็นจ ำนวน 98 ลำ้นบำท (-56%) มำจำกกำรตดัจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด 101 ลำ้นบำท และลงทุน

เพ่ิมในลิขสิทธ์ิรำยกำรโทรทศัน์ของธุรกิจดิจิทลัทีวี ซ่ึงมีมูลค่ำเท่ำกบั 65 ลำ้นบำท และตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ

ในลิขสิทธ์ิรำยกำรโทรทศัน์ของธุรกิจดิจิทลัทีวปีระมำณ 73 ลำ้นบำท 

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ลดลงเป็นจ ำนวน 1,560 ลำ้นบำท มำจำกกำรตดัจ ำหน่ำยใน

ระหว่ำงงวด 156 ลำ้นบำท และตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในใบอนุญำตให้ใชค้ล่ืนควำมถ่ีและประกอบกิจกำร

โทรทศัน์ทั้ง 2 ช่อง เท่ำกบั 1,403 ลำ้นบำท (BBB = 842 ลำ้นบำท และ NNV = 561 ลำ้นบำท) 

หนี้สินรวม มีมูลค่ำคงเหลือเท่ำกบั 3,979 ลำ้นบำท (2559 = 4,068 ลำ้นบำท) ลดลง 2% เป็นจ ำนวน 89 ลำ้นบำทโดยสรุป

รำยกำรท่ีเปล่ียนแปลงท่ีมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 283 ลำ้นบำท (+30%) โดยเพ่ิมข้ึนมำจำกตัว๋

แลกเงินระยะสั้ น 252 ลำ้นบำท เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 27 ลำ้นบำท และอ่ืนๆ 4 ลำ้นบำท เพ่ือน ำมำใช้จ่ำยเป็นทุน

หมุนเวยีนในกิจกำร 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ เพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 48 ลำ้นบำท (+185%) โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกค่ำโฆษณำในส่ืออ่ืนคำ้งจ่ำยประมำณ 

45 ลำ้นบำท 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงเป็นจ ำนวน 36 ลำ้นบำท (-14%) โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรรับช ำระหน้ีระหว่ำงกนัในกลุ่ม

บริษทั ท ำใหภ้ำษีขำยรอเรียกเก็บลดลงเท่ำกบั 34 ลำ้นบำท และเจำ้หน้ีกรมสรรพภำกรลดลง 2 ลำ้นบำท 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน เพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 47 ลำ้นบำท (+30%) โดยมำจำกกำรเงินกูย้มืระยะสั้นกบับุคคลทัว่ไป เพื่อน ำมำใชเ้ป็น

ทุนหมุนเวยีนในกิจกำร 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม ลดลงเป็นจ ำนวน 61 ลำ้นบำท (-22%) โดยมำจำกเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนั

กำรเงินในประเทศแห่งหน่ึงในปี 2559 จ ำนวน 300 ลำ้นบำท เพ่ือน ำมำช ำระค่ำใบอนุญำตดิจิทลัทีวีงวดท่ี 4 และเป็นทุน

หมุนเวยีนในกิจกำร และลดลงจำกำรช ำระคืนในระหวำ่งงวดทั้งจ ำนวน 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่และประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย ลดลงเป็นจ ำนวน 293 ลำ้นบำท (-17%) โดยมำจำกกำร

จ่ำยช ำระส ำหรับงวดท่ี 4 ไปในระหวำ่งงวด และมีกำรปรับงวดช ำระใหม่กบั กสทช. ในช่วงไตรมำส 1 ของปี 2560 

5. คดหีรือข้อเรียกร้องทีม่นีัยส าคญั 

 บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ำกดั กรรมกำรและพนักงำนของกลุ่มบริษทั ตกเป็นจ ำเลยในคดีอำญำเก่ียวกบั

กำรหม่ินประมำทด้วยกำรโฆษณำ ควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอ่ืนๆ โดยมีทุนทรัพยเ์ป็นจ ำนวนเงิน 2,343 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560

คดีดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ ผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือวำ่ 

ศำลจะพิพำกษำคดีดงักล่ำวเป็นคุณแก่บริษทั บริษทัยอ่ย กรรมกำรและพนกังำนของกลุ่มบริษทั และเช่ือวำ่ใน

ท่ีสุดผลเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกคดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

 บริษทัและกรรมกำรของกลุ่มบริษทัตกเป็นจ ำเลยในคดีแพ่งเก่ียวกบักำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน

จ ำกดั พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเ์ป็นจ ำนวนเงิน 42.5 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2559 ศำล

จงัหวดัพระโขนงไดมี้ค ำพิพำกษำใหย้กฟ้องบริษทัและกรรมกำรของกลุ่มบริษทัท่ีตกเป็นจ ำเลย ต่อมำโจทก์

ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อค ำพิพำกษำดงักล่ำวในเดือนมกรำคม 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 คดีดงักล่ำวดงักล่ำว

อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ ผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือวำ่ ศำลจะพิพำกษำคดี

ดงักล่ำวเป็นคุณแก่บริษทัและกรรมกำรของกลุ่มบริษทั และเช่ือวำ่ในท่ีสุดผลเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกคดีฟ้องร้อง

จะไม่เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

 บริษทัและกรรมกำรของกลุ่มบริษทัตกเป็นจ ำเลยในคดีแพ่งเก่ียวกบักำรละเมิดพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพยเ์ป็นจ ำนวนเงิน 51.9 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 คดี

ดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ ผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือวำ่ 

ศำลจะพิพำกษำคดีดงักล่ำวเป็นคุณแก่บริษทัและกรรมกำรของกลุ่มบริษทั และเช่ือว่ำในท่ีสุดผลเสียหำยท่ี

เกิดข้ึนจำกคดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 ศำลอุทธรณ์ได้มีค  ำพิพำกษำคดีแพ่งเก่ียวกับกำรเพิกถอนมติของท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 ต่อมำบริษทัไดย้ื่นฎีกำต่อศำลในเดือน

กรกฎำคม 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 คดีดงักล่ำวอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ผูบ้ริหำรและท่ี

ปรึกษำกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือว่ำ บริษทัไม่น่ำจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึน และเช่ือว่ำผล

เสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกคดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 
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สรุปสาระของสัญญาทีส่ าคญั  

1) บริษทั เอ็นบีซี เน็กวิชัน่ จ ำกดัไดท้ ำสัญญำซ้ือข่ำวกบับริษทัต่ำงประเทศเป็นระยะเวลำ 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 

มิถุนำยน 2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564 บริษทั เอน็บีซี เน็กวชิัน่ จ ำกดัตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำท่ีตก

ลงในสญัญำ ซ่ึงสญัญำดงักล่ำวมีเง่ือนไขในกำรต่ออำยสุญัญำได ้

2) บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ำกดั และ บริษทั เอ็นบีซี เน็กวิชัน่ จ ำกดัไดท้ ำสัญญำเพื่อรับบริกำร

เก่ียวกบักำรส่งสญัญำณโทรทศัน์ข้ึนสู่ดำวเทียมหลำยฉบบักบับริษทัในประเทศสองแห่งเป็นระยะเวลำ 9 เดือน ถึง 

5 ปี 11 เดือน โดยมีระยะเวลำส้ินสุดของสัญญำแตกต่ำงกนัจนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทั แบงคอก บิสสิเนส 

บรอดแคสติ้ง จ ำกดั และ บริษทั เอน็บีซี เน็กวชิัน่ จ ำกดั ตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำรส ำหรับส่งสัญญำณ

โทรทศัน์ดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3.03 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 

3) บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ำกดั และ บริษทั เอ็นบีซี เน็กวิชัน่ จ ำกดั ไดท้ ำสัญญำเช่ำรับบริกำร

โครงข่ำยโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนควำมถ่ีภำคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทมำตรฐำนควำมคมชดัปกติกบั

กองทพับกเป็นระยะเวลำ 14 ปี 5 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2571 บริษทั 

แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จ ำกดั และ บริษทั เอน็บีซี เน็กวชิัน่ จ ำกดั ตกลงช ำระค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร

โครงข่ำยส ำหรับช่องรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1,569.47 ลำ้นบำท 

6.  ข้อมูลทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

-ไม่มี-  

7.  ประมาณการทางการเงนิในปี 2561 

 -ไม่มี- 

8.  คุณสมบัตขิองทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระทีใ่ห้ความเห็นเกีย่วกบัการเข้าทารายการ  

บริษทั แคปปิตอล ลิงค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ำกัด ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพ่ือให้ควำมเห็น

เก่ียวกบักำรเขำ้ทำรำยกำรจำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่ไดถื้อหุ้นใน

บริษทัและไม่มีควำมสมัพนัธ์กบับริษทั ทั้งน้ี ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระยนิยอมใหเ้ผยแพร่รำยงำนควำมเห็นของท่ี

ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (เอกสำรแนบ 3) 
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9.   

ตบอชดิผบรู้ัผนป็เทัษริบรากมรรกะณค ่ า่ 

นีบับฉศทเนสราส มไ นว้ถบรค งอ้ตกถูมาวคมี ่เป็นเท็จ ไม่ ่

ตอพงยพีเะลแ ญัคาํสะราส ่ น้หุอถู้ืผงอขจในสิดัตรากอ  

10. งันหบบแ สือมอบฉันทะ ู หอืถ้ ุ้นมอบฉันทะ 

น้หุอถู้ืผญัมาสิวมชุะรปา้ขเรากบอกะรปราสกอเมาตฏการปะทนัฉ  ครั  1/2561   

 

วงอรบรัอข ฯทัษริบ ่ นีนางยารบบแนใศทเนสราสลมูอ้ขา รากะรปกทุนว้ถบรคะลแงอ้ตกถูมาวคมี  

 

 

 

                               (นายสมชาย มีเสน) 

              

 






