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สารสนเทศการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  

ของบริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 17 
สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั (“NML”) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ซึง่ถือใบอนญุาตและประกอบธุรกิจขนสง่) จํานวนทัง้สิน้ 4,999,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99996 ของจํานวนหุ้น
ทัง้หมดของ NML ให้แก่ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จํากดั (“ผู้ซือ้”) ในราคาต่อหุ้น หุ้นละประมาณ 1.80 บาท คิดเป็น
มลูค่ารวมทัง้สิน้ 9,000,000 บาท หรือ จํานวนหลงัการปรับราคาตามงบแสดงฐานะทางการเงินของ NML ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2561 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2. ในส่วนของราคาท่ีจําหน่าย) ซึ่งภายหลงัการจําหน่ายเงิน
ลงทนุทัง้หมดใน NML ในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ NML สิน้สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้การเข้าทํารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาด
รายการสงูสดุร้อยละ 1.82 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบซึ่งเป็นวิธีการคํานวณท่ีได้ขนาดรายการสงูสดุ โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และเม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบ
ระยะเวลา 6เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน NML แล้ว มีอยู่จํานวน 
1 รายการ กล่าวคือ รายการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เนชัน่ ย ูจํากดัซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 
45.04 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2560ดงันัน้ การเข้าทํารายการในครัง้นีเ้ม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ี
เกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน NML แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุคิด
เป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึง่เข้าข่ายรายการประเภทท่ี 2 ของประกาศได้มาหรือจําหน่าย
ไปฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ทนัที และจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้า
ทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามท่ีกําหนดในประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ NML และ/หรือสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายในวนัท่ี 28 สงิหาคม 
2561 ซึง่การลงนามในสญัญาดงักลา่วเป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 
2561  
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2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

สัญญาซือ้ขายหุ้นของบริษัท เอน็เอม็แอล จาํกัด 

ผู้ขาย บริษัทฯ 

ผู้ซือ้ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จํากดั ซึ่งไม่ใช่บุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการ
ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกันฯ”)  

รายละเอียดของ
สิ น ท รั พ ย์ ที่
จาํหน่าย  

หุ้นสามญัของ NML จํานวนทัง้สิน้ 4,999,998 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99996 
ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ NML  

ราคาที่จาํหน่าย ราคาต่อหุ้น หุ้นละประมาณ 1.8 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 9,000,000 บาท หรือ 
จํานวนหลงัการปรับราคาในกรณีท่ีงบแสดงสถานะทางการเงินของ NML ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2561 ท่ีบริษัทฯ จะต้องนําสง่ให้กบัผู้ ซือ้ในภายหลงั ปรากฏข้อมลูสว่นของผู้
ถือหุ้นมีมลูค่าขาดทนุมากกว่า 65,000,000 บาท ทัง้นี ้ให้หกัจํานวนเงินจากราคาซือ้
ขายหุ้นเท่ากบัจํานวนมลูค่าของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ส่วนท่ี
ขาดทนุมากกว่า 65,000,000 บาท (“การปรับราคา”) ซึ่งตามงบแสดงสถานะทาง
การเงินของ NML ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ปรากฏข้อมลูสว่นของผู้ ถือหุ้นมีมลูค่า
ขาดทุนน้อยกว่า 65,000,000 บาท ดังนัน้ ราคาท่ีจําหน่ายไปจึงมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ 
9,000,000 บาท และไมมี่การปรับราคาเกิดขึน้แตอ่ยา่งใด 

เ งื่ อ น ไ ข บั ง คั บ
ก่อนที่สาํคัญ  

1. บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
จําหน่ายไปหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีบริษัทฯ ถืออยูใ่น NML ให้แก่ผู้ ซือ้ 

2. การใช้ความพยายามของบริษัทฯ อย่างดีท่ีสุดในการให้ลูกจ้างและพนักงาน
ทัง้หมดของ NML ให้ความยินยอมและยอมรับนโยบายสวสัดิการของลกูจ้างและ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีผู้ ซือ้กําหนด 

3. NML ได้จดัทํางบการเงินสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีได้รับ
การรับรองจากผู้สอบบัญชีท่ีมีใบอนุญาตโดยชอบแล้ว ซึ่งปรากฏข้อมูลหนีส้ิน 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น และเงินสดของ NML ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ไม่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจากข้อมลูท่ีบริษัทฯ และ/หรือ NML ได้



หน้า 3 

เปิดเผยตอ่ผู้ ซือ้ก่อนการเข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้นของ NML 

ทัง้นี ้ให้ถือว่าเหตกุารณ์ใดๆ ท่ีอาจส่งผลให้มลูค่าของทรัพย์สินของ NML ลดลง
ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปหรือลดลงเกินกว่า 5,000,000 บาท เป็นเหตกุารณ์ท่ีสง่ผล
กระทบทางลบอยา่งมีนยัสําคญั 

4. การเข้าลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนีร้ะหว่างบริษัทฯ และ NML และ
สญัญาเช่าท่ีดิน โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่าจะอนญุาตให้ NML เช่าใช้ท่ีดินและ
สิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ เพ่ือการประกอบธุรกิจของ NML 

5. บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าทําสญัญาว่าจ้าง NML ให้บริการขนส่งส่ือสิ่งพิมพ์ โดยมี
ระยะเวลาของสญัญาขัน้ต่ํา 2 ปี โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีจะได้ตก
ลงกนั  

เงื่อนไขเก่ียวกับ
การชาํระหนี ้ที่ 
NML มีต่อบริษัทฯ 

บริษัทฯ และ NML จะเข้าทําสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ เม่ือมีการชําระราคาท่ี
จําหน่ายหุ้น NML ตามท่ีกําหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ NML บริษัทฯ ตกลงจะลด
หนี ้ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ีมีการซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์
ตามท่ีกําหนดในสัญญาซือ้ขายหุ้ นของ NML ให้ NML ให้เหลือเป็นจํานวน 
50,000,000 บาท และ NML ตกลงปลดหนีท้ัง้หมดท่ีบริษัทฯ ค้างชําระต่อ NML 
ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ีมีการซือ้ขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ตามท่ี
กําหนดในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ NML 

ทัง้นี ้NML ตกลงจะผ่อนชําระหนีภ้ายหลงัการลดหนีใ้ห้แก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 5 
งวด งวดละ 10,000,000 บาท โดยในทกุคราวท่ี NML ชําระหนีใ้นแต่ละงวดใน
จํานวน 2,000,000 บาท บริษัทฯ ตกลงลดหนีใ้นแต่ละงวดท่ีมีการผ่อนชําระใน
จํานวน 8,000,000 บาท  

ทัง้นี ้NML จะชําระหนีแ้ต่ละงวดภายในวนัทําการสดุท้ายในแต่ละเดือน โดยเร่ิมผ่อน
ชําระหนีง้วดแรกภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 และงวดสุดท้ายภายในวันทําการ
สดุท้ายของเดือนธันวาคม 2561 สําหรับการชําระเงินในงวดแรกนัน้ บริษัทฯ และ 
NML ตกลงกนัอนโุลมให้ NML สามารถชําระหนีง้วดแรกภายในวนัท่ี 28 กนัยายน 
2561 ซึ่งไม่มีผลเป็นการเล่ือนการชําระหนีค้ราวต่อ ๆ ไปของ NML หรือการขยาย
ระยะเวลาการชําระหนีแ้ตอ่ยา่งใด 

ในกรณีท่ี NML ผิดนดัไม่ชําระหนี ้บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาโดยแจ้งเตือนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไปยงั NML ให้ทําการเยียวยาแก้ไขการผิดสญัญาดงักลา่วไม่น้อย
กว่า 15 วนั หาก NML ยงัคงเพิกเฉย บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญา เรียกค่าเสียหาย 
และบงัคบัตามหนีท่ี้มีอยูเ่ดิมในทนัทีท่ีครบกําหนดระยะเวลาท่ีแจ้งเตือน  
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3. ลักษณะโดยทั่ วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจําหน่ายไปซึ่ง
สนิทรัพย์ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะจําหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน NML ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งถือใบอนญุาตและ
ประกอบธุรกิจขนส่ง จํานวนทัง้สิน้ 4,999,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99996 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ NML 
ให้แก่ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ จํากดั ในราคาต่อหุ้น หุ้นละประมาณ 1.80 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 9,000,000 
บาท หรือ จํานวนหลงัการปรับราคา ซึ่งภายหลงัการจําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ NML ในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ NML สิน้
สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

3.2  การคาํนวณขนาดรายการ 

เม่ือคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบบัสอบ
ทานลา่สดุของบริษัทฯ และ NML สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ 

ไมส่ามารถคํานวณได้เน่ืองจาก สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ NML เป็นลบ 

2. เกณฑ์กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกต ิ

ไมส่ามารถคํานวณได้ เน่ืองจากกําไรสทุธิของบริษัทฯ เป็นลบ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน = (มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100) 

   สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ = ราคาซือ้ขาย + มลูคา่ภาระหนีส้นิท่ีคงค้างกบับริษัทฯ 

 = 9.00 + 75.87 

 = 84.82 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 84.82 x 100 
4,654.84 

 = 1.82% 

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนการได้มา
ซึ่งสนิทรัพย์ 

ไม่สามารถคํานวณได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นการตอบแทนการได้ซึ่ง
สนิทรัพย์ 
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จากการคํานวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 1.82 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่ง
ตอบแทน ซึง่เป็นวิธีการคํานวณท่ีได้ขนาดรายการสงูสดุ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 
30 กันยายน พ.ศ. 2560 และเม่ือรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวันท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติัจําหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน NML แล้ว มีอยู่จํานวน 1 รายการ กล่าวคือ รายการ
จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เนชัน่ ย ูจํากดัซึง่มีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสทุธิ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดงันัน้ การเข้า
ทํารายการในครัง้นีเ้ม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนมุติัจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน NML แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์
มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึง่เข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ี
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 
ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หมายเหตุ เนื่องจากการเข้าทํารายการในครั้งนี้เกิดข้ึนในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเกิดข้ึนก่อน
วันที่  24 สิ งหาคม  2561 ซ่ึ ง เ ป็นวัน ที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการ เ งินประ จํา ปี  2560 ส้ินสุด  ณ  วัน ที่  31 
ธนัวาคม 2560 ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย ดงันัน้ การคํานวณขนาดรายการจึงอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน
ล่าสดุของบริษัทฯ และ NML สําหรบังวดเกา้เดือนส้ินสดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอเรียนว่า ถึงแม้จะ
คํานวณขนาดรายการในครั้งนี้ โดยอ้างอิงจากงบการเงินประจําปี 2560 ก็ไม่ทําให้ขนาดรายการสูงสุดที่คํานวณได้
เปลีย่นแปลงไปแต่อย่างใด  

 3.3 เหตุผลและที่มาของการเข้าทาํรายการ 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน และกระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุมาอย่างต่อเน่ืองบริษัทฯ จึงพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ณ ปัจจบุนั รวมถึงสภาวะอตุสาหกรรม
ช่วงขาลงของธุรกิจต่างๆ ท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือ ธุรกิจขนส่ง ดงันัน้ ภายหลงับริษัทฯ ดําเนินการจําหน่ายเงิน
ลงทนุใน NML แล้วบริษัทฯ จะดําเนินการตามกลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ ท่ีมุ่งเน้นดําเนินการธุรกิจหลกัท่ีบริษัทฯ มี
ความเช่ียวชาญ คือ ธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ และธุรกิจผลิตส่ือโทรทศัน์และเนือ้หาข่าวสาร ซึ่งการจําหน่ายสินทรัพย์รายการซึ่ง
ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ดงักล่าว จึงไม่สง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทัง้ การจําหน่าย
สินทรัพย์ในครัง้นีจ้ะช่วยลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถชําระเงินได้ตามกําหนดเวลา และดําเนินธุรกิจ
ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้การจําหน่ายทรัพย์สินข้างต้นยงัช่วยลดความเส่ียงจากการบริหารโครงสร้างเงินทนุ ทําให้มี
เงินหมนุเวียนเข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อยา่งทนัทว่งที  
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4. รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะจาํหน่ายไป 

รายละเอียดของ NML มีดงันี ้

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท บริษัท เอน็เอม็แอล จํากดั 

ทะเบียนนิติบคุคล 0105549115491 

ประเภทธุรกิจ การขนสง่และขนถ่ายสนิค้า รวมถงึคนโดยสาร 

สํานกังานแหง่ใหญ่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 50,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นสามญั 5,000,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นบริุมสทิธิ - ไมมี่ - 

มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

4.2  รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 สงิหาคม 2561 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท เอน็เอม็แอล จาํกัด จาํนวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

1. บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,999,998  99.99996 

2. นาย สริิชาย ชนานํา 1 0.00002 

3. นายสพุจน์ เพียรศิริ 1 0.00002 

 รวม 5,000,000 100.00 

4.3  รายช่ือกรรมการบริษัท ณ วันที่ 17 สงิหาคม 2561 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการของบริษัท เอน็เอม็แอล จาํกัด ตาํแหน่ง 

1. นางสาวมธัยา โอสถานนท์ กรรมการ 

2. นายสริิชาย ชนานํา กรรมการ 

3. นายสพุจน์ เพียรศิริ กรรมการ 
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4.4   ข้อมูลทางการเงนิ 

1) ข้อมลูงบการเงินรวมของ NMG ปี 2557-2559 และงวด 9 เดือน ปี 2560 

 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 % ไตรมาส  3 - 2560 %
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 652,870            8% 207,525            3% 233,694            3% 238,968                5%
เงินลงทุนชั่วคราว 694,500            8% 822,150            10% 422,376            6% 92,496                  2%
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 550,644            6% 588,557            7% 398,049            6% 276,944                6%
รายไดคางรับ 427,950            5% 782,780            10% 790,269            11% 702,739                15%
ลูกหนี้อื่น 77,600              1% 85,826              1% 89,842              1% 78,060                  2%
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 386,599            5% 379,968            5% 136,926            2% 92,356                  2%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 254,646            3% 288,077            3% 381,310            5% 361,802                8%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,044,809       36% 3,154,883       38% 2,452,466        35% 1,843,365            40%
รวมเงินลงทุนระยะยาว 69,037              1% 32,419              0% 30,572              0% 27,118                  1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 1,697,384         20% 1,646,419         20% 1,485,521         21% 1,339,476             29%
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 38,000              0% 44,678              1% 75,447              1% 68,101                  1%
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 68,878              1% 115,517            1% 174,142            2% 76,271                  2%
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 3,376,188         39% 2,783,780         34% 2,574,171         36% 1,014,644             22%
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 115,664            1% 262,922            3% 112,053            2% 102,699                2%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 165,924            2% 196,600            2% 171,858            2% 183,162                4%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,531,075         64% 5,082,335         62% 4,623,764         65% 2,811,471             60%
รวมสินทรัพย 8,575,884       100% 8,237,218       100% 7,076,230        100% 4,654,836            100%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 628,680            7% 590,385            7% 939,431            13% 1,222,789             26%
เจาหนี้การคา 108,345            1% 133,706            2% 99,264              1% 109,366                2%
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคาง
จายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 473,800            6% 556,204            7% 584,069            8% 296,381                6%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 100,800            1% -                       0% 120,000            2% 132,000                3%
เงินกูยืมระยะส้ัน -                       0% -                       0% 160,000            2% 207,405                4%
หนี้สินสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,968                0% 1,561                0% 1,066                0% -                            0%
เจาหนี้อื่น 206,719            2% 119,649            1% 146,136            2% 181,505                4%
คาใชจายคางจาย 235,418            3% 216,232            3% 187,345            3% 154,123                3%
ภาษีเงินไดคางจาย 3,830                0% 1,369                0% 50                     0% -                            0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 207,674            2% 236,238            3% 248,669            4% 213,038                5%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,968,234       23% 1,855,344       23% 2,486,030        35% 2,516,607            54%
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 2,470,400         29% 1,714,138         21% 1,130,070         16% 1,125,205             24%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ 15,356              0% -                       0% 158,833            2% 85,625                  2%
หนี้สินสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 2,832                0% 1,271                0% -                       0% -                            0%
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -                       0% 17,826              0% 20,909              0% 21,613                  0%
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 149,358            2% 163,856            2% 167,253            2% 135,134                3%
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 153,539            2% 130,432            2% 105,061            1% 94,970                  2%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,791,485       33% 2,027,523       25% 1,582,126        22% 1,462,547            31%
รวมหนี้สิน 4,759,719       56% 3,882,867       47% 4,068,156        57% 3,979,154            85%
หุนสามัญ –ชําระเต็มมูลคาแลว 1,757,663         20% 2,155,849         26% 2,155,959         30% 2,155,959             46%
สวนเกินมูลคาหุน 802,590            9% 1,169,345         14% 1,169,694         17% 1,169,694             25%
สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 94,329              1% 95,398              1% 96,605              1% 96,939                  2%
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 14,287              0% 18,665              0% 30,012              0% 34,041                  1%
สํารองการซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน -                       0% (91,013)            -1% (91,013)            -1% (91,013)                 -2%
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 24,844              0% (4,250)              0% (4,232)              0% 95                         0%
กําไรสะสม
- ทุนสํารองตามกฏหมาย 19,700              0% 32,700              0% 32,700              0% 32,700                  1%
- ยังไมไดจัดสรร 641,394            7% 522,640            6% (708,949)          -10% (2,844,215)            -61%
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 461,358            5% 455,017            6% 327,298            5% 121,482                3%
รวมสวนของผูถือหุน 3,816,165       44% 4,354,351       53% 3,008,074        43% 675,682               15%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,575,884       100% 8,237,218       100% 7,076,230        100% 4,654,836            100%

หนวย : พันบาท



หน้า 8 

 
2)  ข้อมลูงบการเงินของ NML ปี 2557-2559 และงวด 9 เดือน ปี 2560 

 

(หนวย : พันบาท)
รายการในงบกําไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % ไตรมาส 3 - 2560 %

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,827,711         96% 3,014,590         95% 2,097,393         96% 1,305,374             96%
รายไดจากการลงทุน 41,501              1% 28,810              1% 22,604              1% 7,891                    1%
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน -                       0% 61,521              2% 1,228                0% -                            0%
กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ 7,579                0% -                       0% -                       0% -                            0%
รายไดอื่น 74,011              3% 60,115              2% 60,838              3% 49,981                  4%
รวมรายได 2,950,802         100% 3,165,036         100% 2,182,063         100% 1,363,246             100%
ตนทุนการใหบริการ 1,983,778         2,209,915         2,000,460         1,347,165             
คาใชจายในการบริหาร 795,445            863,492            1,107,572         2,219,787             
รวมคาใชจาย 2,779,223         3,073,407         3,108,032         3,566,952             
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี 171,579            91,629              (925,969)          (2,203,706)            
ตนทุนทางการเงิน (71,167)            (166,022)          (152,358)          (128,928)               
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (30,748)            101,035            (163,781)          (8,966)                   
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 427                   320                   1,080                (57)                        
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 70,091              26,962              (1,241,028)       (2,341,657)            
(หัก) สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (5,633)              8,620                138,183            206,492                
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ 64,458              35,582              (1,102,845)       (2,135,165)            

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด
(หนวย : พันบาท)

รายการในงบกําไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % ไตรมาส  3/2560 %

รายไดจากการขายและการใหบริการ 247,423        99% 226,362        98% 204,773        98% 168,343             99%
รายไดจากการลงทุน 21                 0% 13                 0% 8                   0% 3                        0%
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน -                    0% 3                   0% 4                   0% 4                        0%
กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ -                    0% -                    0% -                    0% -                         0%
รายไดอื่น 3,549            1% 4,527            2% 4,542            2% 1,481                 1%
รวมรายได 250,993        100% 230,905        100% 209,327        100% 169,831             100%
ตนทุนการใหบริการ 209,841        224,796        216,116        173,902             
คาใชจายในการบริหาร 21,025          6,152            10,678          14,519               
รวมคาใชจาย 230,866        230,948        226,794        188,421             
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี 20,127          (43)                (17,467)         (18,590)              
ตนทุนทางการเงิน (555)              (450)              (355)              (266)                   
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (4,641)           (40)                (357)              (302)                   
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,931          (533)              (18,179)         (19,158)              
(หัก) สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ 14,931          (533)              (18,179)         (19,158)              
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะจําหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน NML กล่าวคือ จําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ NML จํานวนทัง้สิน้ 
4,999,998 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99996 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ NML ให้แก่ บริษัท เอสพีพี อินเทลลิเจนซ์ 
จํากดั ในราคาต่อหุ้น หุ้นละประมาณ 1.80 บาท คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 9,000,000 บาท หรือ จํานวนหลงัการปรับราคา 
นอกจากนี ้ตามงบการเงินของ NML ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 NML มีภาระหนีส้ินคงค้างกบับริษัทฯ รวมทัง้สิน้ 75.82 
ล้านบาท โดยภายหลงัการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน NML ในครัง้นี ้NML จะสิน้สภาพความเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด
(หนวย : พันบาท)

รายการในงบกําไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % ไตรมาส  3/2560 %

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 % ไตรมาส  3/2560 %
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,146            9% 5,395            8% 3,795            6% 5,803                 9%
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 29,876          44% 37,821          55% 30,818          49% 33,233               51%
รายไดคางรับ 22,331          33% 9,089            13% 13,899          22% 11,808               18%
ลูกหนี้อื่น 3,267            5% 3,210            5% 890               1% 995                    2%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 1                   0% 2,483            4% 2,353            4% 1,791                 3%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 61,621        91% 57,998        85% 51,755        82% 53,630               82%
เงินฝากที่มีขอจํากัดในการใช 132               0% 10                 0% -                    0% -                         0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 3,636            5% 8,059            12% 7,238            11% 5,413                 8%
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 241               0% 161               0% 80                 0% 20                      0%
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 1,567            2% 1,732            3% 1,374            2% 1,072                 2%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 440               1% 466               1% 2,617            4% 4,973                 8%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,016            9% 10,428          15% 11,309          18% 11,478               18%
รวมสินทรัพย 67,637        100% 68,426        100% 63,064        100% 65,108               100%
เจาหนี้การคา 2,714            4% 2,332            3% 3,161            5% 6,194                 10%
เจาหนี้อื่น 40,025          59% 40,670          59% 55,675          88% 73,814               113%
คาใชจายคางจาย 5,679            8% 6,262            9% 6,547            10% 8,286                 13%
ภาษีเงินไดคางจาย 345               1% -                    0% -                    0% 1                        0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,319            2% 966               1% 853               1% 947                    1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 50,082        74% 50,230        73% 66,236        105% 89,242               137%
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 7,370            11% 8,399            12% 6,275            10% 4,727                 7%
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,190            6% 4,335            6% 3,270            5% 3,014                 5%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,560        17% 12,734        19% 9,545          15% 7,741                12%
รวมหนี้สิน 61,642        91% 62,964        92% 75,781        120% 96,983               149%
หุนสามัญ –ชําระเต็มมูลคาแลว 50,000          74% 50,000          73% 50,000          79% 50,000               77%
กําไรสะสม -                    -                    -                    -                         
- ทุนสํารองตามกฏหมาย -                    0% -                    0% -                    0% -                         0%
- ยังไมไดจัดสรร (44,005)         -65% (44,538)         -65% (62,717)         -99% (81,875)              -126%
รวมสวนของผูถือหุน 5,995          9% 5,462          8% (12,717)       -20% (31,875)              -49%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 67,637        100% 68,426        100% 63,064        100% 65,108               100%
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การจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน NML จํานวน 4,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99996 ของจํานวน
หุ้นทัง้หมดของ NML เทา่กบั 9,000,000 บาท หรือ จํานวนหลงัการปรับราคา และการได้รับชําระหนี ้เป็นระยะเวลา 5 งวด 
ในมลูค่าสทุธิงวดละ 2,000,000 บาท (รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบัการชําระหนี ้ ท่ี NML มีต่อ
บริษัทฯ ในข้อ 2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ์ระหว่างคู่สญัญา) เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีได้จากการเจรจาต่อรอง
ระหวา่งผู้ ซือ้และบริษัทฯ กอปรกบัผลการประเมินมลูคา่กิจการ 

มลูค่าสิ่งตอบแทนได้พิจารณามาจากการประเมินมลูค่าหุ้นของกิจการด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีมลูค่าตาม
บญัชี วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี วิธีอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมลูค่าตามบญัชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งประเมินโดย
บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยผลการประเมินมลูค่าหุ้นของกิจการ 
NML มีมูลค่าเท่ากับ 0 เน่ืองจากมีผลขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ และมีกระแสเงินสดและส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ 
นอกจากนีก้ารจําหน่ายทรัพย์สินข้างต้นยงัช่วยลดภาระของบริษัทฯ ในการให้เงินสนบัสนนุแก่ทาง NML เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยตัง้แตปี่ 2559 ถงึ เดือนมิถนุายนปี 2561 บริษัทฯ ให้เงินสนบัสนนุ NML ปีละประมาณ 5 ถงึ 20 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าการกําหนดเกณฑ์ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิได้ในราคาท่ีสอดคล้องกบัสภาพตลาดและอตุสาหกรรมในภาวะเศรษฐกิจช่วงขา
ลง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความจําเป็นในการใช้กระแสเงินสดดงักล่าวเพ่ือนํามาชําระหนี ้และเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทฯ  

ทัง้นี ้ราคาจําหน่ายหุ้นสามญัทัง้หมดใน NML มีมลูค่ารวมทัง้สิน้เท่ากบั 9,000,000 บาทและการได้รับชําระหนี ้
เป็นระยะเวลา 5 งวด ในมลูค่าสทุธิงวดละ 2,000,000 บาท (รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบัการชําระ
หนี ้ท่ี NML มีตอ่บริษัทฯ ในข้อ 2. คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ์ระหวา่งคูส่ญัญา) โดยถึงแม้ราคาท่ีเจรจาได้จากผู้
ซือ้ในการทํารายการในครัง้นีจ้ะต่ํากว่า “ราคาพืน้ฐาน” ท่ีจะใช้เป็นการประกวดราคาท่ีราคา 39,400,000 บาท ตามท่ีเคย
ได้รับจากมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายาม
ในการดําเนินการประกวดราคาเพ่ือจําหน่ายทรัพย์สินมาแล้วถึง 2 ครัง้ ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2561 ท่ีผา่นมา 
แตผ่ลปรากฏวา่ไมมี่ผู้สนใจรายใดย่ืนซองประกวดราคาทรัพย์สินดงักลา่ว จึงเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องมีมติท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2561 ให้อนมุติัยกเลกิการอนมุติัการจําหน่ายทรัพย์สินตามมติใน
วาระท่ี 3 ของท่ีประชมุวิสามญัครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เน่ืองจาก ในทางปฏิบติั “ราคา
พืน้ฐาน” ท่ีได้รับอนมุติัในวาระท่ี 3 ของท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 นัน้ ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามสภาพ
ตลาดของทรัพย์สนิแตล่ะรายการในขณะที่ทําการประกวดราคา 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกับบริษัทฯ จากการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

7.1 การจําหน่ายทรัพย์สินในครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ณ ปัจจุบัน และ
ขณะเดียวกนัยงัเป็นการดําเนินการตามกลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจ
หลกัท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ กล่าวคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชัน่ คมชัด
ลกึ) การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง และการผลิตเนือ้หารายการ (contents) และธุรกิจส่ือโทรทศัน์ (สถานี
ดิจิทลัทีวีช่องข่าว Nation 22) ของกลุม่ NBC และธุรกิจของกลุม่ NINE) และการผลิตเนือ้หารายการ 
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(contents) ซึ่งล้วนแต่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีเป็นจดุแข็งของกลุ่ม
เนชัน่อยา่งแท้จริง 

7.2 การจําหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นีจ้ะช่วยลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถชําระเงินได้
ตามกําหนดเวลา และดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้กบัสถาบนั
การเงินและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ประมาณ 1,349 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากการทํา
รายการไปชําระหนีส้ินระยะสัน้ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสญัญาใช้เงิน โดยจะชําระ
หนีส้นิระยะสัน้ท่ีมีดอกเบีย้สงูหรือมีสนิทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลกัประกนัก่อน 

7.3 การจําหน่ายทรัพย์สินข้างต้นยังช่วยลดความเสี่ยงจากการบริหารโครงสร้างเงินทุน ทําให้มีเงิน
หมนุเวียนเข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อยา่งทนัทว่งที 

7.4 การจําหน่ายทรัพย์สนิข้างต้นยงัช่วยลดภาระของบริษัทฯ ในการให้เงินสนบัสนนุแก่ทาง NML เพ่ือใช้ใน
การดําเนินธุรกิจ โดยตัง้แต่ปี 2559 ถึง เดือนมิถนุายนปี 2561 บริษัทฯ ให้เงินสนบัสนนุ NML ปีละ 5 
ถงึ 20 ล้านบาท โดยประมาณ 

8. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

 เงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน NML ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะนําไปลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ 
เน่ืองจาก ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีภาระหนีส้ินกบัสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 1,349ล้านบาท และยงัมีภาระ
หนีค้า่ใบอนญุาตโทรทศัน์ดิจิตอลจํานวน 1,421.59 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ จํานวนประมาณ 2770.59 ล้านบาท ทัง้นี ้เพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนดเวลา และสามารถลดภาระดอกเบีย้ท่ีสงูอนัเกิดจากภาระหนีส้นิดงักลา่ว  

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจนําเงินไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจหลกัท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ และสอดคล้อง
กบันโยบายของบริษัทฯ กล่าวคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง การผลิตเนือ้หารายการ (contents) ธุรกิจส่ือ
โทรทศัน์ และการผลิตเนือ้หารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและเสริมกบัธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง 

9. เงื่อนไขการเข้าทาํรายการ 

เน่ืองจากการเข้าทํารายการนี ้ถือเป็นการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทท่ี 2 ตามประกาศ
ได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2561 ซึ่งประชมุ
เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และ
จดัส่งหนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ 
ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ เข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ NML และ/หรือสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องภายในวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2561 และคาดว่าได้รับชําระราคาค่าสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจากคู่สญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่เกินวนัท่ี 14 กนัยายน 
2561 และสําหรับเง่ือนไขเก่ียวกบัการชําระหนีท่ี้ NML มีต่อบริษัทฯ บริษัทฯ และ NML จะเข้าทําสญัญาปรับโครงสร้างหนี ้
ภายในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2561ซึง่กําหนดเง่ือนไขให้ NML ชําระหนีเ้ป็นงวด ๆ โดยงวดสดุท้ายภายในวนัทําการสดุท้ายของ
เดือนธนัวาคม 2561 
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10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณารายการ
ดงักล่าวในครัง้นีอ้ย่างรอบคอบแล้ว โดยได้พิจารณาทัง้ในด้านเง่ือนไขการทํารายการ ความเหมาะสมของมลูค่าการซือ้
ขาย และความสามารถในการชําระเงินของผู้ ซือ้แล้ว เห็นว่าผู้ ซือ้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ท (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีความน่าเช่ือถือและมีฐานะทางการเงินมั่นคง
สามารถชําระเงินตามเง่ือนไขท่ีระบุข้างต้นได้อย่างแน่นอน นอกจากนี  ้ผู้ ซือ้ยังได้แสดงเจตนาท่ีแน่นอนในการเข้าทํา
สญัญาซือ้ขายหุ้นของ NML โดยผู้ ซือ้ได้วางมดัจําเป็นเงินจํานวน 1,000,000 บาท ไว้ล่วงหน้าเป็นแคชเชียร์เช็คแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีความเหน็วา่การเข้าทํารายการในครัง้นี ้มีความเหมาะสมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล  

บริษัทฯ ขอเรียนวา่ บริษัทฯ และผู้ ซือ้ได้เข้าลงนามสญัญาซือ้ขายหุ้นของ NML และ/หรือสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ภายในวนัท่ี 28 สงิหาคม 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุท่านมีความเห็นสอดคล้องกบัมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉนัท์) และไม่
มีกรรมการตรวจสอบทา่นใดมีความเหน็แตกตา่งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดงักลา่ว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
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สารสนเทศตามบัญชี 2 

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูท่ีได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และในเอกสารอ่ืนท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมลูดงักล่าวด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีแ้ละใน
เอกสารอ่ืนท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้ น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่ง
จําเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้ ตลอดจนไมมี่ข้อความท่ีทําให้บคุคลอ่ืนสําคญัผิดอนัเป็นสาระสําคญั 

2. คุณสมบัตขิองผู้เช่ียวชาญอสิระที่ให้ความเหน็เก่ียวกับการทาํรายการ  
-ไมมี่- 

3. ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 

หมายเหตุ  เ นื่องจากการเ ข้าทํารายการในครั้ ง นี้ เ กิด ข้ึนในวันที่ 17 สิงหาคม  2561 ซ่ึ ง เ กิด ข้ึนก่อน
วัน ที่  24 สิ งหาคม  2561 ซ่ึ ง เ ป็นวัน ที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการ เ งินประจํา ปี  2560 ส้ินสุด  ณ  วัน ที่  31 
ธนัวาคม 2560 ของบริษัทฯ เป็นทีเ่รียบร้อย ดงันัน้ ข้อมูลที่ปรากฏในสารสนเทศตามบญัชี 2 นี ้จะอา้งอิงจากงบการเงิน
รวมฉบบัสอบทานล่าสดุของบริษัทฯ และ NML สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ซ่ึงเป็นข้อมูลจากงบ
การเงินที่ใช้ในการคํานวณขนาดรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ถึงแม้จะคํานวณขนาดรายการในคร้ังนี้ โดย
อา้งอิงจากงบการเงินประจําปี 2560 ก็ไม่ทําใหข้นาดรายการสูงสดุทีคํ่านวณไดเ้ปลีย่นแปลงไปแต่อย่างใด 

งบการเงนิ 

บริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์ 2556 2557 2558 2559 Q3'2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 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  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  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  
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินฝากท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 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  

เงินลงทนุในบริษัทย่อย  -   -   -   -  

เงินลงทนุระยะยาวในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - 

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  

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

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

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

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

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

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  

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืม
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 - - - - 

และประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย - - - - 

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

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - 

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 120,331,250  100,800,000  - 120,000,000  132,000,000  
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เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน - - 160,000,000   207,404,897  

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 

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

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

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

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

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

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

คา่ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ 

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

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

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

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - -  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  

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

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

รวมหนีส้นิ 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  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 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  

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

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

สํารองการซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิ -  -  -  -  
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ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  -  (91,013,286) (91,013,286) (91,013,286) 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม -  -  -  -  

จดัสรรแล้ว -  -  -  -  

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

ยงัไม่ได้จดัสรร (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  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 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  

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

- - - -  (0.00) 
 

บริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม 
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  
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ - - 61,521,601  1,228,398  - 
รายได้อ่ืน  83,157,067   74,478,893   60,115,007   60,837,862   49,981,285  

รวมรายได้ 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  
คา่ใช้จ่ายในการขาย 292,663,761  259,812,841  296,531,100  212,949,366   75,008,048  
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 547,154,144  528,521,362  566,961,134  690,177,550  2,144,779,397  
ผลขาดทนุจากการปรับโครงสร้างการ
ประกอบธรุกิจ 
ของบริษัทย่อย  -  204,445,292  
ต้นทนุทางการเงิน  76,673,764  158,217,893  166,022,727  152,358,315  128,928,486  

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

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 806,301  426,928  319,829  1,080,277  (56,877) 
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กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 348,792,940  32,753,073  (74,073,652)  (1,077,247,315) (2,332,690,993) 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (71,157,113) (17,130,907) 101,035,433  (163,780,961)  (8,965,369) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 277,635,827  15,622,166  26,961,781  (1,241,028,276) (2,341,656,361) 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

รายการทจีะไม่ถกูจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ใน 

กาํไรหรือขาดทุน 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ 
ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังาน (44,928,055) 132,054  -  (11,968,306) (111,208) 
ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 8,985,611  -  -  2,393,661  -  

(35,942,444)  132,054  - (9,574,645) (111,208) 

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการ
ใหม่เข้าไปไว้ใน 

กาํไรหรือขาดทุน 
การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสทุธิ 
ของเงินลงทนุเผ่ือขาย 1,739,797   16,081,083   (338,103) 386,247   6,134  
การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมสทุธิ 
ของเงินลงทนุเผ่ือขายท่ีโอนไปกําไรหรือ
ขาดทนุ 

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

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของ 
กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (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  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - 
สุทธิจากภาษี 

 (34,703,940)  12,996,921  (29,094,482) (9,555,967) 4,256,010  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 242,931,887   28,619,087   (2,132,701) (1,250,584,243) (2,337,400,351) 

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

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

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 277,635,827  15,622,166   26,961,781  (1,241,028,276) (2,341,656,361) 

- - - - - 
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การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จ
รวม       

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

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 242,931,887   28,619,087   (2,132,701)  (1,250,584,243) 
 

(2,337,400,351) 

-  -  -  -  -  

บริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 

 2557   2558   2559   Q3'2560  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี  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  

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ 73,649,269  119,346,385  106,856,703  101,692,095  
คา่ตดัจําหน่ายใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ 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  

กําไรจากการตอ่รองราคาซือ้ (7,579,285) 

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมของสว่นได้เสียท่ีมีอยู่ก่อน  7,110,884  

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 48,035,197  (31,341,723) - 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทอ่ืน - (30,105,160)  (362,900) 5,914,027  

กําไรจากการจําหน่ายตราสารหนีใ้นกองทนุสว่นบคุคล  (937,583) 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในตราสารหนี ้ -  (70,031)  (865,968)  (1,774,498) 
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(กําไร) ขาดทนุจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนี ้

ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง - (4,687)  (280,643)  (312,623) 
กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทนุ 

- (6,677,757) - 

กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์ (2,903,000) (641,478)  (796,461)  (450,997) 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์  1,125,820  774,407   17,459,221   10,345,797  

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 861,019  

ขาดทนุจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 2,110,442  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  11,540,862   11,726,981  (11,828,151) (35,190,365) 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 22,373,753   19,561,447   12,135,314  3,886,425  

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

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

คา่ใช้จ่าย (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) 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 

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  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (78,591,570) (74,275,254) (82,796,475)  13,523,659  

เงินฝากท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ (302,397) 648,254  1,821,036   (388,482) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี (11,215,903) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 132,830,303   12,818,861  5,264,757  61,489  

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  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 22,210,566  (29,975,134) (13,139,112) (32,961,274) 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 51,559,679   26,227,033   12,430,798  (35,630,487) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,145,945) (3,500,530)  (1,848,560) (0) 

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอ่ืน 116,560,633  (23,106,741) (25,370,629) (10,091,150) 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 649,383,262   12,450,513  (159,216,076) (101,598,305) 
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จ่ายภาษีเงินได้ (84,056,228) (55,115,233) (66,261,227) (53,179,333) 

ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายได้รับคืน - -  60,748,025   47,031,553  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 565,327,034  (42,664,720) (164,729,278) (107,746,085) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

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) 

เงินสดรับสทุธิจากการจําหน่ายเงินลงทนุในตราสารหนี ้ - 160,521,912  1,104,017,760  1,258,784,776  

รับคืนเงินประกนัการประมลูใบอนญุาตคล่ืนความถ่ี 14,000,000  - - - 

จ่ายค่าใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์  (533,800,000)  (473,800,000) (647,600,000) (323,800,000) 

ซือ้อสงัริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 8,709,460  

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) 

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (16,182,770) (11,549,219) (10,827,295) (16,859,016) 
เงินสดรับสทุธิจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะยาวในบริษัท
อ่ืน 

-  30,675,160  362,900  2,767,406  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (1,288,380,513)  (809,317,827) (431,763,020) (65,038,966) 

0.00  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

จ่ายดอกเบีย้ (95,207,449) (43,260,848) (55,207,841) (98,494,112) 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (66,050,084) (92,853,633) (122,025,831) - 

จ่ายเงินปันผลให้สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 

ของบริษัทย่อย (20,460,289) (9,683,459) (16,985,245)  (2,712,500) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้           

จากสถาบนัการเงิน   334,764,639  (38,295,748) 349,046,156  288,505,254  

เงินกู้ ยืมระยะสัน้   - - 160,000,000   50,000,000  

จ่ายชําระหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน   (8,189,980) (3,160,967)  (1,850,172)  (1,072,880) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   - - 300,000,000  -  
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    (157,150,000)  (117,600,000) (20,000,000) (60,000,000) 
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เงินสดรับจากหุ้นทนุออกให้ตามสิทธิ 12,764,387  752,332,338  208,000  - 

เงินสดรับสทุธิจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยและ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 26,412,216   49,496,994   13,975,842  - 

เงินจ่ายสทุธิจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย (10,000,000) -  - - 
เงินจ่ายสทุธิจากการซือ้ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท -  (91,013,286) - - 

เงินสดรับจากการชําระหุ้นทนุออกให้ 

ตามสิทธิของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ  169,681  677,024  - - 

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ ยืมระยะยาว (304,677) -   (1,500,000)  (2,000,000) 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน    (110,069,940)       

การได้มาซึง่สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ -  -   17,000,000  3,833,695  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (93,321,496) 406,638,415  622,660,909  178,059,458  
-  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ  (816,374,975)  (445,344,132)  26,168,611  5,274,407  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,469,244,418  652,869,443  207,525,311  233,693,922  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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  

เจ้าหนีค้า่ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน -  3,573,200  3,218,552  605,275  

ใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย 2,628,921,959  2,270,342,030  1,714,138,390  1,421,585,644  

การแลกเปล่ียนบริการด้วยสินทรัพย์ -  -   52,699,881  8,785,441  
 

คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

งบการเงินรวมของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุ วนัท่ี 
30 กันยายน 2560 มีผลขาดทุนจํานวน 2,135.17 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 
622.76 ล้านบาท คิดเป็นการเปล่ียนแปลงขาดทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 243 ทัง้นีบ้ริษัทขอสรุปผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั สรุปได้ดงันี ้

1. รายได้จากการขายและบริการสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 ลดลงร้อยละ 19 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและส่งผล
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กระทบทําให้รายได้จากการขายโฆษณาลดลงร้อยละ 24 และรายได้จากการจําหน่ายส่ือ
สิง่พิมพ์ พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ การ์ตนูและหนงัสือเดก็ลดลงร้อยละ 19  

2. ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 47 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปี 2559 เหตผุลหลกัมาจาก  

 ต้นทุนขายและบริการลดลงร้อยละ 11ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายและ
บริการท่ีลดลง 

 ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงร้อยละ 19 เน่ืองจาก ใน
ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทย่อยได้บนัทึกสํารองค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงและตดั
จําหน่ายลิขสิทธ์ิสําหรับสิ่งพิมพ์จากการปรับโครงสร้างธุรกิจ จํานวน 204.45 ล้าน
บาท  

 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ใบอนญุาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัและ
สินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 1,493.77 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ของปี 2560 โดย
การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับใบอนุญาตฯนัน้ ได้มีการประเมินมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนจากการใช้ ซึ่งวดัมูลค่าโดยการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตคิดลด โดยมีอตัราการเติบโต และอตัราคิดลด ภายใต้ข้อสมมติฐานของฝ่าย
บริหารของบริษัทดงักล่าว ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่าสมเหตสุมผลในสถานการณ์
ปัจจุบัน และนํามาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ใบอนญุาตฯ  

กล่าวโดยสรุป 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทนุจํานวน 2,135.17 
ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2559 ซึง่มีผลขาดทนุจํานวน 622.76 ล้านบาท 

สนิทรัพย์รวม มีมลูคา่คงเหลือเทา่กบั 4,655 ล้านบาท (2559 = 7,076 ล้านบาท) ลดลงเป็นจํานวน 2,421 ล้าน
บาทโดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสําคญัดงันี ้

เงินลงทุนช่ัวคราว ลดลงเป็นจํานวน 330 ล้านบาท (-78%) โดยสาเหตหุลกัมาจากการนําไปใช้ในกิจการเพ่ือ
เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
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ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ ลดลงเป็นจํานวน 121 ล้านบาท (-30%) เน่ืองจากภาพรวมของรายได้จากการขาย
โฆษณาและส่ือสิง่พิมพ์ลดลง และบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของปี 2560 เท่ากบั 70 วนั ลดลงจากปี 2559 เท่ากบั 85 
วนั 

รายได้ค้างรับลดลงเป็นจํานวน 88 ล้านบาท (-11%) รายได้ค้างรับส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทัศน์ท่ีเป็น
รายการสญัญาโฆษณาท่ียงัไม่ออกใบแจ้งหนี ้นอกจากนีย้งัเกิดจากรายได้โครงการจากการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึ่งมี
การให้บริการบางส่วนแล้วแต่จะออกใบแจ้งหนี ้เม่ือเสร็จสิน้โครงการ สาเหตุหลักท่ีลดลงมาจากรายได้จากการขาย
โฆษณาและส่ือสิง่พิมพ์ลดลง  

สินค้าคงเหลือ – สุทธิลดลงเป็นจํานวน 45 ล้านบาท (-33%) โดยส่วนใหญ่ลดลงจากการรับรู้ต้นทนุจาก
รายการทีวีท่ีผลติเสร็จและนําออกอากาศแล้วเป็นจํานวน 34 ล้านบาท 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลงเป็นจํานวน 146 ล้านบาท (-10%) โดยส่วนใหญ่มาจากการตดัค่า
เส่ือมราคาในระหวา่งงวด 135 ล้านบาท และตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ท่ีไมไ่ด้ใช้งานแล้วเป็นจํานวน 10 ล้านบาท  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงเป็นจํานวน 98 ล้านบาท (-56%) มาจากการตดัจําหน่ายในระหว่างงวด 101 ล้าน
บาท และลงทนุเพิ่มในลขิสทิธ์ิรายการโทรทศัน์ของธุรกิจดิจิทลัทีวี ซึง่มีมลูค่าเท่ากบั 65 ล้านบาท และตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทนุ
จากการด้อยคา่ในลขิสทิธ์ิรายการโทรทศัน์ของธุรกิจดิจิทลัทีวีประมาณ 73 ล้านบาท 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ลดลงเป็นจํานวน 1,560 ล้านบาท มาจากการ
ตดัจําหน่ายในระหว่างงวด 156 ล้านบาท และตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าในใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ทัง้ 2 ช่อง เทา่กบั 1,403 ล้านบาท (BBB = 842 ล้านบาท และ NNV = 561 ล้านบาท) 

หนีส้นิรวม มีมลูค่าคงเหลือเท่ากบั 3,979 ล้านบาท (2559 = 4,068 ล้านบาท) ลดลง 2% เป็นจํานวน 89 ล้าน
บาทโดยสรุปรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัดงันี ้

เงนิเบกิเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 283 ล้านบาท (+30%) โดย
เพิ่มขึน้มาจากตั๋วแลกเงินระยะสัน้ 252 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 27 ล้านบาท และอ่ืนๆ 4 ล้านบาท เพ่ือ
นํามาใช้จ่ายเป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 48 ล้านบาท (+185%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าโฆษณาในส่ืออ่ืน
ค้างจ่ายประมาณ 45 ล้านบาท 

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน ลดลงเป็นจํานวน 36 ล้านบาท (-14%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับชําระหนีร้ะหว่าง
กนัในกลุม่บริษัท ทําให้ภาษีขายรอเรียกเก็บลดลงเทา่กบั 34 ล้านบาท และเจ้าหนีก้รมสรรพภากรลดลง 2 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 47 ล้านบาท (+30%) โดยมาจากการเงินกู้ ยืมระยะสัน้กบับคุคลทัว่ไป 
เพ่ือนํามาใช้เป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 
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เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม ลดลงเป็นจํานวน 61 ล้านบาท (-22%) โดยมาจากเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแหง่หนึง่ในปี 2559 จํานวน 300 ล้านบาท เพ่ือนํามาชําระคา่ใบอนญุาตดิจิทลัทีวีงวดท่ี 4 
และเป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ และลดลงจาการชําระคืนในระหวา่งงวดทัง้จํานวน 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย ลดลงเป็นจํานวน 293 ล้านบาท (-
17%) โดยมาจากการจ่ายชําระสําหรับงวดท่ี 4 ไปในระหว่างงวด และมีการปรับงวดชําระใหม่กบั กสทช. ในช่วงไตรมาส 1 
ของปี 2560 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญ 

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ ตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการละเมิดพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ  .ศ .  2535 โดยมีทนุทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 51 .9 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2560 คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชัน้ต้น ผู้บริหารและท่ีปรึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเช่ือว่า ศาลจะพิพากษาคดีดงักล่าวเป็นคณุแก่บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัท 
และเช่ือวา่ในท่ีสดุผลเสียหายท่ีเกิดขึน้จากคดีฟ้องร้องจะไมเ่ป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกับการเพิกถอนมติของท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ตอ่มาบริษัทฯ ได้ย่ืนฎีกา
ต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 คดีดงักลา่วอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา ผู้บริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องเช่ือว่า บริษัทฯ ไม่น่าจะต้องรับผิดชอบใน
ค่าเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ และเช่ือว่าผลเสียหายท่ีเกิดขึน้จากคดีฟ้องร้องจะไม่เป็นสาระสําคัญต่องบ
การเงิน 

5. รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ใน
งวดเก้าเดือนแรกของปี 2560 

หมายเหตุ เนื่องจากการเข้าทํารายการในคร้ังนี้เกิดข้ึนในวันที่  สิงหาคม  ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนวันที่  
สิงหาคม  ซ่ึงเป็นวนัที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี  ส้ินสุด ณ วนัที่  ธนัวาคม  ของ
บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อย ดงันัน้ ข้อมูลที่ปรากฏในสารสนเทศตามบญัชี  นี้ จะอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน
ล่าสดุของบริษัทฯ และ NML สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัที ่ กนัยายน  ซ่ึงเป็นข้อมูลจากงบการเงินทีใ่ช้ในการ
คํานวณขนาดรายการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ถึงแม้จะคํานวณขนาดรายการในครั้งนี ้โดยอ้างอิงจากงบการเงิน
ประจําปี  ก็ไม่ทําใหข้นาดรายการสูงสดุทีคํ่านวณไดเ้ปลีย่นแปลงไปแต่อย่างใด 

สรุปของรายการระหว่างกนัท่ีสําคญัของบริษัท (ข้อมลูปี ณ 2559 โดยมีการปรับปรุงรายการระหว่างกนัท่ีสําคญั
ท่ีเกิดขึน้ในปี 2560) (หน่วย:ล้านบาท) 
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หน้า 1 

               (หน่วย : ล้านบาท)  
 
บ ริ ษั ท ห รื อ บุ ค ค ล  /  
ลักษณะธุรกจิ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ  / 
ย อ ด ค ง เ ห ลื อ 
งวด  เดือน  
ปี   

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้ คอร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / ผลิต
รายการโทรทัศน์รายการวิทย ุ
และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือ
โทรทศัน์ วิทยแุละส่ือรูปแบบใหม ่

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้ น
ร้อยละ 71.45 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
ซือ้อปุกรณ์ . 
รายได้อ่ืน . 
ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 
เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอด็ด ู
เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) / นําเข้า
ผลิตและจําหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์ของ
ในประเทศและต่างประเทศ ผลิต
รายการโทรทัศน์ และให้บริการ
โฆษณาผ่ า น ส่ื อ โ ท รทัศ น์  ส่ื อ
ดิจิตอล การบริหารลขิสทิธ์ิ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้ น
ร้อยละ 71.04 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
รายได้อ่ืน . 
ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

. 

ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 
เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 

บริษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากดั 
/ ผลิตและจัดจําหน่าย
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ 
สิ่งพิมพ์  สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดีย
และส่ือโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้ น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

. 

รายได้อ่ืน . 
ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 

26



หน้า 2 

 
บ ริ ษั ท ห รื อ บุ ค ค ล  /  
ลักษณะธุรกจิ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ  / 
ย อ ด ค ง เ ห ลื อ 
งวด  เดือน  
ปี   

เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย . 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั / จดัสง่
หนงัสือพิมพ์และสิง่พิมพ์ตา่งๆ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้ น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
รายได้อ่ืน . 
ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

. 

ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 
เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด / 
ผลิตและจดัจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์  สิ่งพิมพ์ดิจิตอลมีเดีย
และส่ือโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้ น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
รายได้อ่ืน . 
ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 
เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย . 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั 
/ ผลิตและจัดจําหน่าย
หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ดิจิตอลมีเดียและส่ือโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้ น
ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
รายได้อ่ืน . 
ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

. 

ลกูหนีก้ารค้า . 

27



หน้า 3 

 
บ ริ ษั ท ห รื อ บุ ค ค ล  /  
ลักษณะธุรกจิ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ  / 
ย อ ด ค ง เ ห ลื อ 
งวด  เดือน  
ปี   

รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 
เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย . 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอด
แคสติง้  จํากัด  /  ผลิตรายการ
โทรทัศน์และให้บริการโฆษณา
ผา่นส่ือโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้ น
ร้อยละ 99.93 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

. 

ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น ,. 
เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย . 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากดั / ผลิตหนงัสือพิมพ์
แ ล ะ ห นั ง สื อ ต่ า ง ๆ แ ล ะ ก า ร
ให้บริการการพิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้ น
ร้อยละ 84.50 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
เงินปันผลรับ . 
รายได้อ่ืน . 
ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

. 

ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 
เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 

  คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย . 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ / ให้บริการ
ด้านการศกึษา 

เ ป็ นมหา วิทยาลัย ท่ีบ ริ ษัท 
เ น ชั่ น  ยู  จํ า กั ด  รั บ โ อ น

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 
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หน้า 4 

 
บ ริ ษั ท ห รื อ บุ ค ค ล  /  
ลักษณะธุรกจิ 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ  / 
ย อ ด ค ง เ ห ลื อ 
งวด  เดือน  
ปี   

ใบอนญุาต ขายอปุกรณ์ . 
ซือ้อปุกรณ์ . 
รายได้อ่ืน . 
ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

. 

ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จํากดั / 
ผ ลิ ต ร า ย ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ
ให้บริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น บรอด
แคสติง้  คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ . 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

รายได้อ่ืน . 
ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเท
นเมนท์ จํากดั / สิง่พิมพ์ 

เ ป็ นบ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท  เ น ชั่ น 
อิน เตอ ร์ เนชั่นแนล   เ อ็ ดด ู  
เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ถือ
หุ้ น ร้ อยละ   .   และ มี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ต้นทนุขายและการให้บริการ . 
รายได้อ่ืน . 
ลกูหนีก้ารค้า . 
รายได้ค้างรับ . 
ลกูหนีอ่ื้น . 
เจ้าหนีก้ารค้า . 
เจ้าหนีอ่ื้น . 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์ม
เมชั่น เซอร์วิส จํากัด / ตัวแทน
ขายโฆษณา 
 

เป็นบริษัทร่วม บริษัท เนชั่น 
มั ล ติ มี เ ดี ย  ก รุ๊ ป  จํ า กั ด 
(มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ . 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

. 

ลกูหนีก้ารค้า . 
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หน้า 5 

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ  กับ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 
สว่น คือ  

1. มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ในระดบัเดียวกนั 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใน
ระดบัเดียวกนั  

1.  มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการควบคมุการทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมในระดบัเดียวกนั กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการ
และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้า
ปกติในตลาด และ มีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับ
บคุคลภายนอกได้ ทัง้ 2 ฝ่ายจะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือกําหนดอตัราคา่สนิค้า และบริการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ี
เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน
ดงักลา่ว เพ่ือนําไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแตก่รณี) ซึง่ผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสียในการทํารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  

นอกจากนัน้ บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มา
หรือจําหน่ายไปของสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกําหนดของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

2.  นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

บริษัทฯ กบั บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดบัเดียวกนั อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกนั
กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเง่ือนไขทางการค้า
โดยทัว่ไปกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
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หน้า 6 

จํากัด (มหาชน) เช่น การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสินค้า การซือ้กระดาษ การซือ้โฆษณาในส่ือต่างๆ และการเรียกเก็บ
คา่บริการระหวา่งกนั เป็นต้น  บริษัทได้กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะ
การดําเนินการค้าปกติในราคาตลาดซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ซึง่เป็นไปตามหลกัการ
ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุติัไว้แล้วตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบติัตาม
สญัญาท่ีตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัดพร้อมทัง้กําหนดราคาและเง่ือนไขรายการตา่ง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์  

ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีมีการเข้าทํารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ี
แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลูและจัดทํารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการดงักล่าวอย่างน้อยปีละ
ครัง้ 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป 
และรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัท่ีระบุไว้
ข้างต้น ก่อนการทํารายการ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 

ธุรกิจและการดําเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเก่ียวพนั และ/หรือ สนบัสนนุธุรกิจของ
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยเป็นรายการท่ีเกิดขึน้กบับริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทเหล่านีเ้ก่ียวข้องกนัโดยการมีผู้ ถือหุ้น 
และ/หรือ  การเป็นกรรมการร่วมกนัและผู้บริหารท่ีสําคญั กรรมการและพนกังานซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน
การวางแผน สัง่การและควบคมุการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยกําหนดนโยบายการคิดราคาโดยกําหนดหลกัเกณฑ์ดงันี ้

นโยบายการกาํหนดราคา 

 รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซือ้ขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปและตามอัตราท่ีตกลง
ร่วมกนั 

 ต้นทนุขายและการให้บริการ อตัราต้นทนุปันสว่นตามราคาทนุท่ีเกิดขึน้จริงและตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั  

  ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาด 

 ขายอปุกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกสว่นเพิ่ม 

 ซือ้อปุกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกสว่นเพิ่ม 
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หน้า 7 

 ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืม อตัราซึ่งใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ของสถาบนัการเงินเงินปันผลรับ
ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 รายได้อ่ืน ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

 รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กบั บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั เป็น
รายการปกติทางการค้าและไม่มีรายการกู้ ยืมระหว่างกนั สําหรับขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัจะเป็นไป
ตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งมีการกําหนดลําดบัขัน้ในการอนมุติัตามขนาดของรายการ และไม่ขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
นอกจากนีร้ายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ใหม่และรายการท่ีมียอดคงค้างนัน้ ทุกไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดยผู้สอบ
บญัชีอิสระ และทกุสิน้ปีหากมีรายการใดท่ีเป็นสาระสําคญั ผู้สอบบญัชีจะทําการตรวจสอบสญัญาและเอกสารสําคญัท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งหากพบรายการใดท่ีสาระสําคัญก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะ
นําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมทัง้งบการเงินประจําปีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ซกัถามได้ทกุประเดน็ ซึง่ท่ีผา่นมาได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้   

สําหรับนโยบายท่ีเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะให้มีเฉพาะรายการทางการค้าท่ีมีความจําเป็นและเป็น
รายการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัคือด้านส่ือสิ่งพิมพ์ วิทย ุและ โทรทศัน์  รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะไม่ให้เงินกู้ เพิ่มแก่ธุรกิจท่ีไม่
เก่ียวข้อง นอกจากนีห้ากมีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้และรายการดังกล่าวเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจดัให้มีขัน้ตอนการพิจารณาตามท่ีสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด เพ่ือเป็นมาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทนุ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายสมชาย มีเสน) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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