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11 เมษายน 2565 

เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท เนช่ัน มัลตมิีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565 ไดมีมติอนุมัตินำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมตัิการขาย

หุนสามญัในบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“NBC”) จำนวน 691,032,167 หุน คิดเปนรอยละ 

61.46 ของหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของ NBC ในราคาหุนละ 1.30 บาท หรือคิดเปนมูลคาเบ้ืองตนรวม 898,341,817.10 

บาท ใหแก นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน และ นายบุญเอ้ือ จิตรถนอม (“ผูซ้ือ”) โดยบริษัทฯ จะจำหนายหุนสามัญใน NBC ใหแก

ผูซื้อภายหลังไดรับการโอนหุนสามญัของ NNV แลว ซึ่งภายหลังธุรกรรมเสรจ็สิ้นบริษัทฯ จะถือหุนสามัญของ NBC รอยละ 

9.99 

การจำหนายหุนสามัญใน NBC ถือเปนรายการจำหนายไปของบริษัทฯ (“ธุรกรรมจำหนายหุน”) ตามประกาศรายการไดมา

หรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 90.63 ตามเกณฑมลูคารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเปน

เกณฑท่ีคำนวณขนาดรายการไดสงูสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีไดรับการตรวจสอบ

จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบรษัิทฯ หากนับรวมขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 6 เดือนกอน

วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มมีติอนุมัติการเขาทำรายการในครั้งน้ี ซึง่มีจำนวน 3 รายการ ไดแก 

รายการยอนหลัง 6 เดือน 
ขนาดรายการ  

(รอยละ) 

1. บริษัทฯ จำหนายบริษัท คมชัดลึก มีเดยี จำกัด 1.14 

2.  บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จำกัด (“NNV”) สละสิทธ์ิในการเพ่ิมทุนในบริษัท 

แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกัด 
0.95 

3. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด จำหนายหุนบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท 

จำกัด 
0.20 

รวม 2.29 

 

เมื่อรวมกับรายการจำหนายหุนสามัญใน NBC ท่ีมีมลูคาสูงสุดเทากับรอยละ 90.63 ดังน้ัน ขนาดรายการสูงสดุจึงเทากับรอย

ละ 92.91 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพย 

บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน รวมถึง มีหนาท่ีดำเนินการดังตอไปน้ี 

1) ดำเนินการเปดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามบัญชี (1) ทายประกาศ

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน 
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2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหความเห็นตามที่กำหนด

ในประกาศรายการไดมาหรอืจำหนายไปซึ่งสนิทรัพยโดยจัดสงรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระใหแกผูถือหุนเพ่ือพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน  

3) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติในการตกลงเขาทำรายการ และตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

ท้ังน้ี รายการจำหนายหุนสามญัใน NBC ไมเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมลูและการปฏิบัติการของบริษัท

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิ) (“ประกาศรายการ

ท่ีเกี่ยวโยงกัน”)  

นอกจากน้ี จากการท่ีผูซื้อจะเขามาเปนผูถือหุนรายใหญของ NBC โดยผูซื้อจะทำการซื้อหุนสามัญของ NBC จากบริษัท ฯ 

จำนวน  691,032,167 หุน คิดเปน รอยละ 61.46 ของหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของ NBC น้ัน ผูซื้อจึงมีหนาท่ีตองทำคำ

เสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ NBC (Tender Offer) โดยจะตองทำหนาท่ีรายงานจำนวนหุนท่ีถืออยูท้ังหมดตามแบบ  

246-2 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีผูซื้อไดรับโอนหุนสามัญของ NBC จากบริษัทฯ และ ผูซื้อตองยื่นคำ

ขอเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแตวันท่ีตองยื่นแบบ 246-2 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ

ใหแก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดรับการมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูมีอำนาจในการเจรจา ตอรองเพ่ือใหบรรลวัุตถุประสงคของการทำ

รายการจำหนายหุนสามญัใน NBC ใหแกผูซื้อเปนผลสำเร็จ และการเขาทำและลงนามในสัญญาซื้อขายหุนตลอดจนสญัญา

เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการจำหนายหุนสามัญใน NBC  ใหแก ผูซื้อ รวมถึงใหมีอำนาจกระทำการใดๆ ท่ีเก่ียวของในการ

ดำเนินการจำหนายหุนสามญัใน NBC ใหแก ผูซื้อจนเสร็จการ 
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คำนิยาม  

“กรุงเทพธุรกิจ” 

เว็บไซตขาวธุรกิจเศรษฐกิจครอบคลุมรอบดาน ทั ้งบทวิเคราะห เจาะลึก 

รวมทั ้งขยายเนื ้อหาสู ความรื ่นรมย ทั ้งดานบันเทิง ดนตรี มิติเชิงสังคม 

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยียุคใหม 

“ขอบสนาม” 
บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท จำกัด บริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 

ไดเขาทำสัญญาซื้อสิทธิในการใชช่ือทางการคา (Trade Name) 

“คมชัดลึก” 
ธุรกิจหนังสือพิมพใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสารผานสื่อดิจิทัลและสื่อ

รูปแบบใหมของบริษัท NBC 

“เคเบิลทีวี”  โทรทัศนประเภทบอกรับสมาชิก 

“ธุรกรรมจำหนายหุน” การจำหนายหุนสามัญใน NBC ถือเปนรายการจำหนายไปของบริษัทฯ  

"ผูซื้อ” นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน และ นายบุญเอ้ือ จิตรถนอม  

"บริษัทฯ" หรือ “NMG” บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 

“ใบอนุญาตฯ”  
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เพื่อใหบริการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมูท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ 

“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”  

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 

2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม)  

“ฟรทีีวี” หรือ “Free TV”  
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนในเชิงขาวสารและ สาระความรู  เผยแพรทาง

สถานีโทรทัศนแบบไมเรียกเก็บคาบริการจากผูชม  

“สปริงนิวส” บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรช่ัน จำกัด 

“สปริง 26”  บริษัท สปริง 26 จำกัด 

“กสทช.”  
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ  

"Ads Network" เครือขายโฆษณา  

“Affiliate Marketing" การตลาดแบบพันธมิตร  

“ARW”  บริษัท  อะราวดเดอะเวิลด จำกัด  

“NCOF” บริษัท เนช่ัน คอฟฟ จำกัด 

“CPM” Cost per 1,000 impression หรือคาใชจาย 1,000 impressions 

"Direct Sales” การขายตรง  

“Event”  การจัดงานกิจกรรม  

“EV/EBITDA” 

วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ

คาใชจ ายตัดจาย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Tax, 

Depreciation and Amortization) 

“E-Commerce”  อีคอมเมิรซ  
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“FCFF”  
กระแสเงินสดอิสระสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow to 

Firm) 

“GNET”  บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด 

“Happy life+” สินคาเฮาสแบรนดของ Happy Shopping 

“Happy Shopping” 

ธุรกิจดำเนินงานโดยบริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกัด ประกอบ

ธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินคาและบริการ ผานชองทางรายการโทรทัศน

และสื่อดิจิทัลมีเดีย 

“Home Shopping”  ธุรกิจขายสินคาผานจอโทรทัศน   

“House Brand” สินคาท่ีผลิตเองโดย HPS  

“HPS”  บริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกัด  

“i-Newspaper”   หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจฉบับออนไลน 

“Kd” อัตราดอกเบ้ียจากการกูยืม (Cost of Debt) 

“Ke” คาเฉลี่ยของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity) 

“KMM”  บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด   

“KTM” บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด 

“Lazada”  บริษัท ลาซาดา จำกัด  

“NAT” บริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จำกัด 

"Nation Channel" สถานีขาว 24 ช่ัวโมงแหงแรกของประเทศไทย 

“Nation News” บริษัท เนช่ัน นิวส จำกัด  

“NBC” บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)  

“NDI” บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท จำกัด 

“News Network” บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

“NINE” บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูแทนเมนท จำกัด (มหาชน) 

“NNV”  บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จำกัด 

“NRN” บริษัท เนช้ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด 

“One Nation” แผนการปรับโครงสรางตามยุทธศาสตรของบริษัทฯ 

“P/BV” ว ิ ธ ี อ ัตราส  วนราคาตลาดต อม ูลค  าตามบ ัญช ี  (Price to Book Value 

Approach) 

“P/E” วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach) 

“Shopee”  บริษัท ชอปป (ประเทศไทย) จำกัด 

“SWENN” บริษัท สเวน คอรปอเรช่ัน จำกัด 

“Thai News” 
ธุรกิจใหบริการขอมูลขาวสาร ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ อินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อ

ออนไลนอินเทอรเน็ต ซึ่งบริหารภายใตหนวยธุรกิจ TNEWS 

“The Nation” หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน (THE NATION) 
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“The People” 
ธุรกิจที่เปนแหลงที่รวบรวมเรื่องราวของบุคคลสำคัญและขอมูลที่นาสนใจ ท้ัง

ในและตางประเทศ 

“Vendor Product”  สินคาท่ีรับมาจากบริษัทท่ีเปนบุคคลท่ีสาม 

“VWAP” 
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพยในแตละราคา 

(Volume Weighted Average Price)  

“WACC”  
อัตราตนทุนทางการเงินถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of 

Capital)  

“Wd” สัดสวนของหน้ีสิน 

“We”  สัดสวนของผูถือหุน  
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1. บทสรุปผูบริหาร 

 ภาพรวมและวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีแผนการปรับโครงสรางตามยุทธศาสตร “One Nation” 

เพ่ือใหกลุมของบริษัทฯ มคีวามเปนเอกภาพ และ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานบนหลักการเสรีภาพสื่อ พรอม

เดินหนาพัฒนาองคกรยกระดับกลุมบริษัทฯ สู Digital Asset โดยปจจุบันบริษัทฯ มีท้ังหมด 5 สื่อหลัก ประกอบไป

ดวย สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อนอกบาน งานอีเวนต On Ground และ สื่อออนไลน ท้ังน้ี จากประสบการณในการ

นำเสนอขาวสารท่ีมีคณุภาพ ซื่อตรง และเปนประโยชนตอสังคมมายาวนาน การปรับโครงสรางตามยุทธศาสตร

ดังกลาวจะชวยเสรมิสรางประโยชนตอการทำงานรวมกันของทรัพยากรขององคกร (Synergy) และสินทรัพยทาง

ปญญาตาง ๆ ตลอดจนความสามารถในการบริหารตนทุน (Economy of Scale) ในการดำเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565 ไดมีมติอนุมัตินำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการขาย

หุนสามญัในบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (“NBC”) จำนวน 691,032,167 หุน คิดเปนรอย

ละ 61.46 ของหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของ NBC ในราคาหนุละ 1.30 บาท หรือคดิเปนมลูคาเบ้ืองตนรวม 

898,341,817.10 บาท ใหแกนายณัฐพงศ ศีตวรรัตน และ นายบุญเอ้ือ จิตรถนอม (“ผูซ้ือ”) ท้ังน้ีบริษัทฯ จะเหลือ

สัดสวนการถือหุนใน NBC เทากับรอยละ 9.99 โดยบริษัทฯ จะจำหนายหุนสามัญใน NBC ใหแกผูซื้อ ภายหลังไดรับ

การโอนหุนสามัญของ NNV แลว โดยธุรกรรมการเขาซื้อหุน NNV และธุรกรรมการจำหนายหุนสามญัใน NBC จะ

เกิดข้ึนในวันเดียวกัน และถือเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังน้ัน ในกรณีท่ีการเขาซื้อหุน NNV ไมเสร็จสมบูรณลง ดวย

เหตุเชน ท่ีประชุมผูถือหุนของ NBC ไมอนุมตัิการจำหนายหุน NNV แมวาท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ จะอนุมัติการ

จำหนายหุนสามญัของ NBC ก็ตาม หรือ ในกรณีท่ีจำหนายหุน NBC ไมสามารถเสร็จสมบูรณได ดวยเหตุเชน ท่ีประชุม

ผูถือหุนของบริษัทฯ ไมอนุมัติการจำหนายหุนของ NBC ใหกับผูซื้อ แมวาท่ีประชุมผูถือหุนของ NBC จะอนุมัติการ

จำหนายหุน NNV ใหกับบริษัทฯ ก็ตาม ธุรกรรมท้ัง 2 ธุรกรรมจะไมเกิดข้ึน ท้ังน้ี เปนไปตามบันทึกขอตกลงระหวาง 

บริษัทฯ และ NBC ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2565 และจะถูกระบุในสัญญาซื้อจำหนายหุนท่ีเก่ียวของตอไป 

การจำหนายหุนสามัญใน NBC ถือเปนรายการจำหนายไปของบริษัทฯ (“ธุรกรรมจำหนายหุน”) ตามประกาศรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 90.63 ตามเกณฑมลูคารวมของสิ่งตอบ

แทนซึ่งเปนเกณฑท่ีคำนวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ี

ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ  
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เกณฑการคำนวณขนาดรายการ สูตรการคำนวณ ขนาดรายการ 

1.  มูลคาของสินทรัพย (NTA) 

 

(NTA ของ NBC x สัดสวนที่จำหนาย) x 100 

NTA ของ NMG 

360.07 ลานบาท x 61.46% x 100 = N/A1/ 

(287.64) ลานบาท 

2.  กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 
(กำไรสุทธิของ NBC x สัดสวนที่จำหนาย) x 100 

กำไรสุทธิของ NMG 

151.99 ลานบาท x 61.46% x 100 = N/A2/ 

(166.23) ลานบาท 

3.  มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 
มูลคารายการที่ไดรับ x 100  

สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

1,188.58 ลานบาท3/ x 61.46% x 100 = 90.63% 

           1,311.43 ลานบาท 

4.  มูลคาหุนทุนที่ออกเพือ่ชำระคา

สินทรัพย 
ไมมีการออกหุนใหม 

เกณฑสูงสุด มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 90.63% 

หมายเหตุ:  1/ NTA ของ NMG ติดลบ ทำใหไมสามารถนำมากำหนดเปนขนาดรายการได 

2/ กำไรสุทธิของ NMG ติดลบ ทำใหไมสามารถนำมาคำนวณขนาดรายการได 

3/ มูลคารายการที่จำหนายคำนวณจากราคาตลาดของหุน NBC ซึ่งราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันกอนคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในครั้งนี้เทากับ 1.72 

บาทตอหุน เม่ือ คูณดวยจำนวนหุน NBC ที่ขายจำนวน 691,032,167 หุน จึงมีมูลคาที่จำหนายเทากับ 1,188.58 ลานบาท 

จากการคำนวณขนาดรายการในขางตน จะไดขนาดรายการสูงสดุเทากับรอยละ 90.63 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่ง

ตอบซึ่งเปนเกณฑท่ีคำนวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ี

ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนับรวมขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสนิทรัพยท่ีเกิดข้ึน

ในระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตริายการจำหนายหุนสามัญใน NBC ซึ่งมีจำนวน 3 

รายการ ไดแก  

รายการยอนหลัง 6 เดือน 
ขนาดรายการ  

(รอยละ) 

1. บริษัทฯ จำหนายบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด 
1.14 

2. NNV สละสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในบริษทั แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกดั 
0.95 

3. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด จำหนายหุนบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จำกัด 
0.20 

รวม 
2.29 
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จากการนับรวมรายการขางตน ขนาดรายการสูงสุดจึงเทากับรอยละ 92.91 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่ง

ถือเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตาม

ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน รวมถึงมีหนาท่ีดำเนินการดังตอไปน้ี 

1) ดำเนินการเปดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามบัญชี (1) ทาย

ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน 

2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพือ่ทำหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหความเห็นตามท่ี

กำหนดในประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยจัดสงรายงานความเห็นของท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุนเพ่ือพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

3) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติในการตกลงเขาทำรายการ และตองไดรับอนุมัติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

ท้ังน้ี รายการจำหนายหุนสามัญใน NBC ไมเขาขายเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมท่ีมี

การแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเตมิ) (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”) 

โดยท่ีโครงสรางกอน และหลังการเขาทำรายการมีรายละเอียดในภาพแสดงดังตอไปน้ี 

รูปท่ี 1 ภาพแสดงโครงสรางกอนการปรับโครงสรางและการเขาทำรายการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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รูปท่ี 2 ภาพแสดงโครงสรางภายหลังการปรับโครงสรางกอนการเขาทำรายการ ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2565 

 

รูปท่ี 3 ภาพแสดงโครงสรางภายหลังการปรับโครงสรางและการเขาทำรายการ 

 

ซึ่งสถานะปจจุบันในการปรับโครงสรางบริษัทฯ อยูที่ภาพแสดงโครงสรางภายหลังการปรับโครงสรางกอนการเขาทำ

รายการ ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2565 ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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ขั้นตอนการปรับโครงสรางของกลุม NMG กอนเขาทำรายการ 

รายการ คูสัญญา ลักษณะรายการ 

1. NNV ซ้ือหุน HPS 

ผูซ้ือ : NNV 

ผูขาย : นางสาวดวงกมล

เกียรติสุขเกษม 

NNV ซ้ือหุน HPS จากผูถือหุนเดิม จำนวน 1.00 ลานหุน คิดเปนรอยละ 

33.33 ของทุนจดทะเบียนของ HPS เปนเงิน 10.00 ลานบาท เปนผลให 

NNV ถือหุน HPS คิดเปนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ HPS 

ทำการโอนหุนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

2. NNV ซ้ือทรัพยสิน Nation TV 
ผูซ้ือ : NNV 

ผูขาย : NBC 

NNV ซื้อทรัพยสินดำเนินงานที่เกี่ยวของกับโทรทัศนดิจิทัล (Nation TV 

22) ตามมูลคาทางบัญชีจำนวน 105.96 ลานบาท และรับโอนพนักงาน 

รวมถึงผลประโยชนพนักงานจำนวน 45.77 ลานบาท คาดวาจะโอน

พนักงานแลวเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2565 และโอนทรัพยสินเมื่อวนัที่ 

1 มีนาคม 2565 

3. NBC ซ้ือทรัพยสินของ Call Center 
ผูซ้ือ : NBC 

ผูขาย : Nation News 

NBC ซื้อทรัพยสินดำเนินงานที่เกี่ยวของกับศูนยใหบริการขอมูลลูกคา 

(Call Center) ซึ ่งปจจุบันดำเนินการภายใต NN ดวยมูลคาจากการ

ประเมินมูลคายุติธรรมเทากับ 40.00 ลานบาท ทำการโอนทรัพยสินเมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 

4. NNV จำหนายหุน HPS 
ผูซ้ือ : NBC 

ผูขาย : NNV 

NNV จำหนายหุ น HPS ที่ถืออยู ทั ้งหมดให NBC หรือคิดเปนรอยละ 

50.00 ของทุนจดทะเบียนของ HPS เปนเงิน 25.00 ลานบาท ทำให HPS 

มีสถานะเปนบริษัทยอยของ NBC ทำการโอนหุนเมื่อ 2 มีนาคม 2565 

5. NNV ซ้ือหนวยธุรกิจคมชัดลึก 
ผูซ้ือ : NNV 

ผูขาย : NBC 

NNV ซื้อธุรกิจคมชัดลึกพรอมสินทรัพยดำเนินงานที่เกี่ยวของจาก NBC 

มูลคา 70.00 ลานบาท ซึ ่งเปนมูลคาจากการประเมินมูลคายุติธรรม  

ทำการโอนธุรกิจเมื่อ 2 มีนาคม 2565 

6. NNV เพิ่มทุนจดทะเบียน ผูทำรายการ : NNV 

NNV จะเพิ ่มทุนจดทะเบียนชำระแลวจาก 800.00 ลานบาท เปน 

860.00 ลานบาท โดยการแปลงหนี้จากลูกหนี้ NNV ที่คางชำระ NBC 

เปนทุนจำนวน 60.00 ลานบาท ทำการโอนทรัพยสินเมื ่อว ันที ่ 30 

มีนาคม 2565 
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เปรียบเทียบโครงสรางรายไดของบริษัทฯ ป 2564 ระหวางโครงสรางกอนปรับโครงสรางและการเขาทำรายการ และ

โครงสรางหลังปรับโครงสรางและภายหลังการเขาทำรายการ 

โครงสรางรายได 

กอนปรับโครงสราง หลังปรบัโครงสราง 

ถือหุน 

(รอยละ) 
ลานบาท รอยละ 

ถือหุน

(รอยละ) 
ลานบาท รอยละ 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา 

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดียกรุป (“NMG”) 100.00   100.00   

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ  119.96 12.07  119.96 15.58 

รายไดจากการขายหนังสือพิมพ  28.63 2.88  28.63 3.72 

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือใหม  149.39 15.03  149.39 19.41 

รวม  297.98 29.98  297.98 38.71 

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มเีดยี (“KTM”) 99.99   99.99   

บจก.คมชัดลึก มีเดีย (“KMM”)  99.99   99.99   

บจก.สเวน คอรปอเรชั่น (“SWENN”) 99.99   99.99   

รวมรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา  297.98 29.98  297.98 38.71 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง และสื่อใหม 

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น (“NBC”) 71.45   9.99   

รายไดจากธุรกิจโทรทัศน  280.28 28.2  280.28 36.41 

รายไดจากส่ือใหม  34.29 3.45  - - 

รวม  314.57 31.65  280.28 36.41 

บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท (“NDI”) 99.99   99.99   

รายไดจากส่ือใหม  45.7 4.6  45.70 5.94 

รวม  45.7 4.6  45.70 5.94 

บจก. เนชั่น นิวส (“Nation News”) : (ถือหุนโดย NBC รอย

ละ 99.99) 
99.99   99.99   

รายไดจากธุรกิจโทรทัศน  25.23 2.54  25.23 3.28 

รายไดจากส่ือใหม  18.49 1.86  - - 

รวม  43.72 4.4  25.23 3.28 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและเสียง และสื่อใหม  403.99 40.65  351.21 45.62 

ธุรกิจอ่ืนๆ 

บจก.เนชั่น คอฟฟ (“NCOF”) : (ถือหุนโดย NMG รอยละ 

39.99 และ NBC รอยละ 60.00) 
99.99   99.99   

รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ  0.61 0.06  0.61 0.08 

รวม  0.61 0.06  0.61 0.08 

รวมรายไดจากธุรกิจอ่ืนๆ  0.61 0.06  0.61 0.08 
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โครงสรางรายได 

กอนปรับโครงสราง หลังปรบัโครงสราง 

ถือหุน 

(รอยละ) 
ลานบาท รอยละ 

ถือหุน

(รอยละ) 
ลานบาท รอยละ 

รวมรายไดจากการดำเนินงานตอเน่ือง  702.58 70.69  649.80 84.41 

รายไดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 

ธุรกิจจัดจำหนายผลิตภณัฑ 

บจก. แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส (“HPS”) : (ถือหุนโดย 

NNV รอยละ 16.67 กอนปรบัโครงสราง และถือหุนโดย  NBC 

รอยละ 50.00 หลังปรับโครงสราง) 

16.67   50.00   

รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ  171.23 17.23  - - 

รวมรายไดจากการดำเนินงานทีย่กเลิก  171.23 17.23  - - 

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ  873.81 87.92  649.80 84.41 

รายไดอ่ืนๆ 

กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทยอยทางออม  13.93 1.40  13.93 1.81 

รายไดอื่น  106.10 10.68  106.10 13.78 

รวมรายไดอ่ืนๆ  120.03 12.08  120.03 15.59 

รวมรายได  993.84 100.00  769.83 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินของบริษัทฯ ป 2564 

             บริษัทจำหนายเงินลงทุนบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด แลวเสร็จเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

ท้ังน้ีการทำธุรกรรมดังกลาวจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เน่ืองจาก บริษัทฯ สามารถนำเงินสดท่ีไดจากการจำหนายหุน

สามัญใน NBC เพ่ือเสรมิสภาพคลองของบริษัทฯ และสามารถนำไปพัฒนาตอยอดธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ใน

การเปนผูใหบริการสื่อท่ีมีเน้ือหา (Content) หลากหลายท่ีอยูในทุกแพลตฟอรมสื่อออนไลน เชน Facebook, Twitter 

และ YouTube เปนตน หรือการปลดภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และลดดอกเบ้ียเงินกูยืมหากมี

กระแสเงินสดคงเหลือจากการจำหนายหุนสามัญใน NBC โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินของ

บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมท้ังสิ้น 192.90 ลานบาท เพ่ิมความแข็งแรงของโครงสรางเงินทุน

ของบริษัทฯ ท้ังน้ี การปรับโครงสรางของบริษัทฯ จะทำใหบริษัทฯ เกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการบริษัทจด

ทะเบียนเพียงบริษัทเดียว สอดคลองกับแผนธุรกิจตามนโยบาย “One Nation” ตามแผนนโยบายการปรับโครงสราง

ของกลุมบริษัทฯ 

นอกจากน้ี จากการท่ีผูซื้อจะเขามาเปนผูถือหุนรายใหญของ NBC โดยผูซื้อจะทำการซื้อหุนสามัญของ NBC จาก 

บริษัทฯ จำนวน  691,032,167 หุน คิดเปน รอยละ 61.46 ของหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของ NBC น้ัน ผูซื้อจึงมี

หนาท่ีตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ NBC (Tender Offer) โดยจะตองทำหนาท่ีรายงานจำนวนหุนท่ีถืออยู

ท้ังหมดตามแบบ 246-2 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีผูซื้อไดรับโอนหุนสามัญของ NBC จาก

บริษัทฯ และ ผูซื้อตองยื่นคำขอเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแตวันท่ีตองยืน่

แบบ 246-2 
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ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบ

อำนาจใหแก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดรับการมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ กรรมการผูจดัการ เปนผูมีอำนาจในการเจรจา ตอรองเพ่ือใหบรรลวัุตถุประสงคของ

การทำรายการจำหนายหุนสามัญใน NBC ใหแกผูซื้อเปนผลสำเรจ็ และการเขาทำและลงนามในสญัญาซื้อขายหุน

ตลอดจนสัญญาเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการจำหนายหุนสามญัใน NBC ใหแกผูซื้อ รวมถึงใหมีอำนาจกระทำการ 

ใด ๆ ท่ีเก่ียวของในการดำเนินการจำหนายหุนสามญัใน NBC ใหแก ผูซื้อจนเสร็จการ 
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 ลักษณะของการเขาทำรายการ 

ผูซ้ือ นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน และ นายบุญเอือ้ จิตรถนอม 

ผูขาย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ลักษณะรายการ บริษัทฯ จะจำหนายหุนสามัญใน NBC จำนวน 691,032,167 หุน คิดเปนรอยละ 61.46 ของหุนที่จดทะเบยีนและชำระ

แลวทั้งหมดของ NBC ในราคาหุนละ 1.30 บาท โดยมีเง่ือนไขการชำระเงินในรูปแบบ การแบงชำระตามงวดดังนี้ 

1) งวดที่ 1 จำนวนไมเกินรอยละ 30.00 ของมูลคาการซ้ือขายในวันทำสัญญา ชำระดวยเงินสดในวันลงนามในสัญญา

ซ้ือขายหุน 

2) งวดที่ 2 สวนที่เหลือจากขอ 1) ชำระดวยเงินสดในวันโอนหุน โดยคาดวาจะแลวเสร็จไมเกินเดือนกรกฎาคม 2565 

เง ื ่อนไขบังคับกอนที่

สำคัญ1/  

 

1) บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อการเขาทำรายการจำหนาย

หุนสามัญใน NBC 

2) ไมมีเหตุการณหรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำใหเกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดไดวาจะเกิดขึ้นซึ่งอาจ

กอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอบริษัท หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไวในบันทึก

ขอตกลงและในสัญญาซ้ือขายหุนที่เกี่ยวของ 

3) บริษัทฯ ผูซ้ือ และ/หรือ NBC ไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือ ความยินยอมจากหนวยงานที่ควบคุม และหนวยงานอื่น

ใดของรัฐ บุคคลใด ๆ ตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือขอตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพันผูขาย ผูซื้อ และ/หรือบริษัทฯ 

เพื่อใหคูสัญญาสามารถเขาทำสัญญาซ้ือขายหุนที่เกี่ยวของได (หากจำเปน) 

4) บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับโครงสรางธุรกิจของ NBC เปนผลสำเร็จและเสร็จสมบูรณ โดย NBC ไดดำเนินการปรับ

โครงสรางตามรูปที่ 1 “ภาพแสดงโครงสรางกอนการเขาทำรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564” โดยในที่สุด 

NBC ไดซื้อธุรกิจใหบริการลูกคาผานระบบโทรศัพท (Call Center) จาก Nation News และเปนผูถือหุนสัดสวน

รอยละ 99.99 ใน Nation News และ เปนผูถือหุนสัดสวนรอยละ 50.00 ใน HPS และไดดำเนินการขายหุนรอย

ละ 99.99 ของ NNV ใหกับบริษัทฯ แลว 

5) ผูซ้ือไดเขาทำการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NBC และผูซ้ือพึงพอใจในผลการตรวจสอบ

ดังกลาว 

6) เง่ือนไขบังคับกอนอื่น ๆ2/ ตามปกติมาตรฐานของสัญญาในลักษณะเดียวกัน และ 

7) เง่ือนไขบังคับกอนอื่น ๆ2/ ตามที่จะมีการตกลงกันระหวางผูซ้ือและผูขายตอไป 

ขอมูลสำคัญ 
จากการที่ผูซื้อจะเขามาเปนผูถือหุนรายใหญของ NBC โดยผูซื้อจะทำการซื้อหุนสามัญของ NBC จากบริษัทฯ จำนวน

รอยละ 61.46 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ NBC นั้น ผูซ้ือจึงมีหนาที่ตองทำคำเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ 

NBC (Tender Offer) โดยจะตองทำหนาที่รายงานจำนวนหุนที่ถืออยูทั ้งหมดตามแบบ 246-2 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับโอนหุนสามัญของ NBC จากบริษัทฯ และ ผูซื้อตองยื่นคำขอเสนอซื้อตามแบบ 

247-4 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ตองยื่นแบบ 246-2 

หมายเหตุ: 1/ หมายถึง เง่ือนไขที่สำคัญของสัญญาซึ่งหากเง่ือนไขดังที่ระบุไวไมสำเร็จลงในวันที่กำหนดแลว การซื้อขายหุนจะไมเสร็จสมบูรณ คือ จะไมมีการโอนหุน ชำระราคากัน

ตอไป และคูสัญญาตกลงเลิกสัญญากัน 

              2/ ทั้งนี้ เนื่องจากผูซื้อยังอยูระหวางการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NBC เง่ือนไขบังคับกอนอ่ืน ๆ ตามปกติมาตรฐานของสัญญาตามขอ 6 และ

เง่ือนไขบังคับกอนอ่ืน ๆ ตามที่จะมีการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขาย ตามขอ 7 จึงยังอยูระหวางการพิจารณาและตกลงกัน และจะมีการระบุเง่ือนไขดังกลาวใน

สัญญาซื้อขายหุนตอไป ทั้งนี้ เง่ือนไขดังกลาวตองไมเปนเง่ือนไขที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของการเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือทำใหประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจาก

การเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในทางที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการหรือผูรับมอบอำนาจมีอำนาจในการเจรจาตอรองกับ

คูสัญญาโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ ในกรณีที่เง่ือนไขการเขาทำธุรกรรมขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของการเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือทำให

ประโยชนทีบ่ริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในทางที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองนำเรื่องดังกลาวเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 
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 ประวัติผูซ้ือ 

ชื่อ - สกุล นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน 

อาย ุ 52 ป 

ที่อยู 11 ซอยอารียสัมพันธ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 

การถือหุนในบริษัทจดทะเบียน • บร ิษ ัท ว ันท ูว ัน คอนแทคส  จำก ัด (มหาชน) 96,000,000 หุ น ร อยละ 17.14 ณ ว ันที่   

22 พฤศจิกายน 2564 

• บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จำกัด (มหาชน) 22,000,000 หุน รอยละ 10.26 ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 

• บร ิษ ั ท  ไซแมท เทคโน โลย ี  จ ำก ั ด  (มหาชน )  56,457,142 ห ุ  น  ร  อยละ  8 .70  ณ ว ันที่   

30 พฤศจิกายน 2564 

ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท ดานการบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Northeastern University, USA 

ตำแหนงการทำงานในปจจุบัน ดำรงตำแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท รวมบุตร จำกัด และดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท 

ดังตอไปนี้ 

1. บริษัท ภาซัน แฟคตอร่ี จำกัด (ดำเนินธุรกิจประเภทการผลิตเคร่ืองประดับจากอัญมณี และโลหะมีคา) 

2. บริษัท ภาบุตร จำกัด (ดำเนินธุรกิจประเภทรานขายปลีกเคร่ืองประดับ) 

3. บริษัท รวมบุตร จำกัด (ดำเนินธุรกิจประเภทรานขายปลีกเคร่ืองประดับ) 

ไมมีประวัติการกระทำผิดทางอาญาซ่ึงศาลไดมีคำพิพากษาถึงที่สุดแลวในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา 

ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสิ้นสุดในคดีที่อาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผูทำคำเสนอซื้อ และคดีที่อาจมี

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของผูทำคำเสนอซ้ือ 

 

ชื่อ - สกุล นายบุญเอื้อ จิตรถนอม 

อาย ุ 51 ป 

ที่อยู เลขท ี ่  32/124 หม ู ท ี ่  7 ถนน กาญจนาภ ิ เษก ตำบล/แขวง บางม  ว ง  อำ เภอ/ เขต บางใหญ   

จังหวัด นนทบุรี 11140 

การถือหุนในบริษัทจดทะเบียน • บร ิษ ัท  ว ันท ู ว ัน คอนแทคส   จำก ัด  (มหาชน)  120 ,679 ,287 ห ุ  น  หร ือร อยละ 21 .55  

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

• บริษัท วาว แฟคเตอร จำกัด (มหาชน) 390,781,375 หุน รอยละ 3.20 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 

• บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 11,901,800 หุน รอยละ 1.84 ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 

2564 

ประวัติการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิตสาขาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟา–คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม 

ตำแหนงการทำงานในปจจุบัน ประธานสายงานบริหารกำกับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน    

ไมมีประวัติการกระทำผิดทางอาญาซ่ึงศาลไดมีคำพิพากษาถึงที่สุดแลวในระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา 

ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสิ้นสุดในคดีที่อาจมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของผูทำคำเสนอซื้อและคดีที่อาจมี

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของผูทำคำเสนอซ้ือ 
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 ลักษณะของสินทรัพยท่ีจำหนายไป 

ชื่อบริษัท บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NBC”) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ประเภทธุรกิจ ใหบริการขาวสาร โฆษณาผานส่ือรูปแบบใหม และธุรกิจอีคอมเมิรซ (“E-Commerce”)1/ 

เลขทะเบียน 0107552000103 

วันจดทะเบยีนบริษัท 4 พฤษภาคม 2552 

ทุนจดทะเบยีน 1,124,417,300 บาท  

กรรมการ1/  ชื่อ ตำแหนง 

1 นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน

กรรมการบริหาร 

2 นายสุภวัฒน สงวนงาม กรรมการผูจัดการ / กรรมการ 

3 นางสาวอรอร อัครเศรณี กรรมการ 

4 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการ 

5 นายเจษฎา บูรณพันธุศรี กรรมการ 

6 นายสมบูรณ มวงกล่ำ กรรมการ 

7 นางสาวปยะดา ปุณณกิติเกษม กรรมการ 

8 พลเอกวธันชัย ฉายเหมือนวงศ กรรมการ 

9 นายสุธ ีผองไพบูลย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10 นายชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ 

11 นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

12 นางสาวนริศรา ศรีสันต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

13 นายสแตนเลย ชุน หวั่ง กรรมการอิสระ 
 

งบการเงิน หนวย: ลานบาท ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สินทรัพยรวม 691.13 1,047.54 950.96 

หนี้สินรวม 259.24 330.72 334.00 

สวนของผูถือหุน 431.88 720.44 616.66 

รายไดรวม 492.82 911.53 498.32 

กำไรสุทธ ิ 405.25 43.07 (103.77) 
 

ที่มา: ขอมูลจากบริษัทฯ  

หมายเหตุ: 1/ ประเภทธุรกิจของ NBC หลังปรับโครงสราง ในการเขาทำธุรกรรมจำหนายหุน และธุรกรรมที่บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญใน NNV   
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 ความสมเหตุสมผลของการเขาทำรายการ 

เนื ่องดวยบริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสรางตามยุทธศาสตร “One Nation” เพื ่อใหกลุ มของบริษัทฯ มีความเปน

เอกภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บนหลักการเสรีภาพสื่อ พรอมเดินหนาพัฒนาองคกรยกระดับกลุม

บริษัทฯ สู Digital Asset โดยปจจุบันบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 สื่อหลัก ประกอบไปดวย สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อนอก

บาน งานอีเวนต On Ground และ สื่อออนไลน ท้ังน้ีจากประสบการณในการนำเสนอขาวสารท่ีมีคุณภาพ ซื่อตรง และ

เปนประโยชนตอสังคมมายาวนาน การปรับโครงสรางตามยุทธศาสตรดังกลาวจะชวยเสริมสรางประโยชนตอการทำงาน

รวมกันของทรัพยากรขององคกร (Synergy) และสินทรัพยทางปญญาตาง ๆ ตลอดจนความสามารถในการบริหาร

ตนทุน (Economy of Scale) ในการดำเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

การไดรับเงินจากการจำหนายหุน NBC ดังกลาว บริษัทฯ จะนำไปซื้อหุนสามัญในบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จำกัด 

(“NNV”) (เจาของใบอนุญาตใหใชคลื ่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนดิจิทัล ประเภทชองขาว ความคมชัด

มาตรฐาน (SD) / ผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการโฆษณาผานสื่อโทรทัศน (ดิจิทัลทีวี)) เพื่อปรับโครงสรางของกลุม

บริษัทฯ ตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ และมีโอกาสในการปลดภาระเงินกูยืมของบริษัทฯ ซึ่งชวยลดตนทุนทาง

การเงินและทำใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ ดีข้ึน  และสวนของผูถือหุนมีมูลคาสูงข้ึน และเสริมสรางสภาพคลอง

ของบริษัทฯ โดยสามารถนำไปตอยอดธุรกิจตามแผนของบริษัทฯ ในอนาคตตามยุทธศาสตร “One Nation”  

นอกจากนี้บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาและตกลงเงื ่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน ซึ่งไดมีการมีลงนามในบันทึก

ขอตกลงในการจำหนายหุนสามัญใน NBC เมื ่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดในขอตกลงดังกลาวมีความ

สอดคลองตอแผนการปรับโครงสรางของบริษัทฯ และหากการเขาทำธุรกรรมครั้งน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญท่ี

ไมเปนคุณกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกลาวเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ดังนั้นที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการเขาทำรายการครั้งน้ีมีความสมเหตุสมผล 
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 ขอดีของการเขาทำรายการ 

1) บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ไดรับจากการจำหนายหุนสามัญใน NBC เขาซื้อหุนสามัญใน NNV เพื่อปรับโครงสราง

ของกลุมบริษัทฯ และสรางความชัดเจนและเพ่ิมความคลองตัวของกลุมบริษัทฯ มากข้ึน 

ภายหลังการเขาทำธุรกรรมการจำหนายหุนสามัญใน NBC ดังกลาวตามแผนการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ 

สงผลใหบริษัทฯ ถือหุน NNV โดยตรงรอยละ 99.99 ซึ่งสอดคลองกับแผนธุรกิจตามนโยบาย “One Nation” 

ชวยสรางความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อมากข้ึน และเสริมสรางจุดแข็งในการนำเสนอขาวสารท่ีมี

คุณภาพ ซื่อตรงและเปนประโยชนตอสังคม และเพ่ิมความคลองตัวของกลุมบริษัทฯ ในการบริหารงานเพ่ือเตรียม

ความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสื่อสารและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในการเปนผู

ใหบริการสื่อท่ีมีเน้ือหา (Content) หลากหลายท่ีอยูในทุกแพลตฟอรมสือ่ออนไลน เชน Facebook, Twitter และ 

YouTube เปนตน หรือการปลดภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และลดดอกเบี้ยเงินกูยืมหากมี

กระแสเงินสดคงเหลือจากการจำหนายหุ นสามัญใน NBC การลงทุนในอนาคต และจัดสรรสำหรับเงินทุน

หมุนเวียนแลว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินรวมท้ังสิ้น 192.90 ลานบาท เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ สามารถลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการบริษัทยอย 

ภายหลังการเขาทำธุรกรรมการจำหนายหุนสามัญใน NBC ดังกลาวตามแผนการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ 

ชวยใหบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายในการบริหารจัดการบริษัทยอย และสามารถมุงเนนการบริหารจัดการและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และสามารถพัฒนาธุรกิจหลกัท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณในการ

นำเสนอขาวสารท่ีมีคุณภาพไดมากข้ึน 

3) บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินมากข้ึน 

การเขาทำธุรกรรมการจำหนายหุนสามัญใน NBC สงผลใหบริษัทฯ มีกำไรจากการทำธุรกรรมดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ 

มีแผนในการปลดภาระเงินกูยืมของบริษัทฯ จึงทำใหภาระหน้ีสินของบริษัทฯ และตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ 

ลดลง ทำใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ ดีข้ึนและสวนของผูถือหุนมีมูลคาสูงข้ึน 
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 ขอเสียของการเขาทำรายการ 

1) บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากผลประกอบการของ NBC ลดลง 

ภายหลังจากการจำหนายหุนสามัญ NBC ทำใหบริษัทฯ มีสัดสวนในการถือหุน NBC คงเหลือรอยละ 9.99 สงผล

ใหบริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนจากผลประกอบการหรือเงินปนผลใน NBC ลงลด และอาจสูญเสียมูลคาหุนของ 

NBC ท่ีอาจเติบโตสูงข้ึนในอนาคต อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดรับเงินจากการจำหนายหุนใน NBC ท่ีสะทอนการสูญเสีย

โอกาสจากการไดรับผลตอบแทนดังกลาวแลวภายใตสมมติฐานการดำเนินงานในปจจุบันของ NBC 

 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

1.8.1 ความเสี่ยงกอนเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

การเขาทำธุรกรรมการจำหนายหุนสามัญใน NBC เขาขายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ โดย

ขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 90.60 และรวมมูลคาขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยสูงสุดท่ี

เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนที่ผานมา เทากับรอยละ 92.91 ซึ่งถือเปนรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศ

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ดังน้ันบริษัทฯ ตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขอ

อนุมัติในการตกลงเขาทำรายการ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตาม

เกณฑท่ีกำหนดในวาระใดวาระหน่ึง บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถเขาทำธุรกรรมรายการจำหนาย

ไปซึ่งหุนใน NBC และธุรกรรมการไดมาซึ่งหุนใน NNV เนื่องจากธุรกรรมเปนรายการซึ่งกันและกัน โดย

หากธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงไมเกิดข้ึน ธุรกรรมท้ัง 2 จะไมเกิดข้ึน 

2) ความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของ NBC 

เนื่องจากเงื่อนไขบังคับกอนที่สำคัญของการจำหนายหุนสามัญใน NBC ระบุใหบริษัทฯ ตองดำเนินการ

ปรับโครงสรางธุรกิจของ NBC เปนผลสำเร็จและเสร็จสมบูรณ โดยภายใตเงื ่อนไขขอบังคับที่สำคัญ

ดังกลาว NBC ตองบรรลุขอตกลงการจำหนายหุน NNV ใหแกบริษัทฯ เปนผลสำเร็จ อยางไรก็ตาม 

ธุรกรรมของ NBC ดังกลาวเปนรายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ โดยมีขนาดรายการเทากับ 461.03 

ลานบาท หรือรอยละ 128.04 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งขนาดรายการมากกวา 20.00 

ลานบาท หรือ มากกวารอยละ 3.00 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยง

กัน ดังน้ัน NBC ตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติในการตกลงเขาทำรายการ อยางไร

ก็ตาม ดังนั้น หาก NBC ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามเกณฑที่กำหนดในวาระใดวาระหน่ึง 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถเขาทำรายการได 

3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือยกเลิกการเขาทำรายการของผูซื้อ 

เน่ืองจากผูซื้อยังอยูระหวางการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NBC ดังน้ัน เง่ือนไข 

ตาง ๆ ประกอบดวย เงื่อนไขบังคับกอนอื่น ๆ ตามปกติมาตรฐานของสัญญาในลักษณะเดียวกัน และ 

เง่ือนไขบังคับกอนอ่ืน ๆ ตามท่ีจะมีการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขายตอไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลิกการเขาทำรายการกอนวันทำรายการ ทั้งนี ้ เงื ่อนไขบังคับกอนทั้งหมดขางตนจะตองสำเร็จ
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ครบถวน หรือไดรับการผอนผันโดยคูสัญญาฝายที่เกี่ยวของ กอนหรือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

ซึ่งเปนวันหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ซึ่งจะมีการจัดขึ้นวันที่ 29 เมษายน 2565 

ดังนั้น เงื่อนไขบังคับกอนสามารถเปลี่ยนแปลงหลงัจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ซึ่งอาจ

สงผลตอความสำเร็จตอธุรกรรมจำหนายหุน 

1.8.2 ความเสี่ยงหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของ NBC สูงกวามูลคาซื้อขาย 

กรณีท่ีผลประกอบการในอนาคตของ NBC สูงกวาประมาณการ สงผลใหมูลคาหุนของ NBC สูงกวามูลคา

ซื้อขาย  บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในกรณีที่มูลคาหุนของ NBC สูงกวามูลคาซื้อขายในขณะเขาทำ

รายการ อยางไรก็ตาม ราคาท่ีเขาทำรายการอยูสูงกวาชวงมูลคายุติธรรม และบริษัทฯ ยังคงมีสวนรวมใน

ผลประกอบการและการเติบโตของ NBC ตามสัดสวนที่บริษัทฯ ถือครอง และสามารถนำทรัพยากรไป

มุงเนนการดำเนินงานและเพ่ิมโอกาสการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

2) ความเสี่ยงผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง 

การปรับโครงสรางตามยุทธศาสตร “One Nation” ของกลุมบริษัทฯ ทำใหบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจาก

ธุรกิจสื่อท้ัง 5 รูปแบบ ซึ่งธุรกิจสื่อในปจจุบันไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสื่อสาร

และพฤติกรรมของผู บร ิโภคที ่เปลี ่ยนแปลงไป ซ ึ ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของ 

บริษัทฯ ในอนาคต อยางไรก็ดี  บริษัทฯ มีประสบการณในการนำเสนอขาวสารที่มีคุณภาพมายาวนาน 

และคาดการณความเปนไปไดในการลงทุนเพื่อตอยอดทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงประมาณการรายได 

กำไร และผลตอบแทนบนสมมติฐานตาง ๆ โดยการคัดเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยง เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนและสรางผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอได 

 ความสมเหตุสมผลของราคา  

สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยหุน

สามัญของ NBC โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมครั้งน้ี 

ท้ังน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมลูคาปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันกระแสเงินสด

สุทธิ (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถ

สะทอนผลประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล และไมใชวิธีมูลคาหุน

ตามราคาตลาด (Market Value Approach) เนื่องจากหุนของ NBC เปนหุนที่มีสภาพคลองต่ำ ไมสามารถสะทอน

ปจจัยพื้นฐานของ NBC ได และเนื่องจาก NBC จะมีการปรับโครงสรางธุรกิจจากการเขาทำธุรกรรมจำหนายหุนทำให

มูลคาหุนตามราคาตลาดของ NBC ยอนหลัง 7 ถึง 360 วันทำการ จากวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไมสามารถสะทอนมูลคา

เขาทำธุรกรรมที่แทจริงของ NBC ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของ

หุนสามัญเปนวิธีที่ไมเหมาะสมในการประเมินมูลคา NBC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี โดยที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ NBC พบวาอยู

ในชวง 652.73 – 716.24 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาหุนละ 0.94 – 1.04 บาท ซึ่งต่ำกวามูลคาการเขาทำธุรกรรม

จำหนายหุนที่ 898.34 ลานบาท เทากับ 182.10 – 245.61 ลานบาท หรือต่ำกวามูลคาหุนละ 1.30 บาท เทากับ  

0.26 – 0.36 บาท หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 20.27 – 27.34 ของมูลคาการเขาทำธุรกรรมดังกลาว 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

 วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

ภายหลังจากท่ีประชุมสามญัผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดข้ึนในวันท่ี 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให

บริษัทฯ เขาทำรายการจำหนายหุนสามญัใน NBC รวมถึงภายหลังจากท่ีเง่ือนไขบังคับกอนตาง ๆ ตามท่ีอาจจะมี

ปรากฎในสญัญาซื้อขายหุน และ/หรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสำเร็จครบถวน โดยคาดวาจะทำรายการแลวเสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

 ภาพรวมของการเขาทำรายการ 

บริษัทฯ จะทำการจำหนายหุนสามัญใน NBC จำนวน 691,032,167 หุน คิดเปนรอยละ 61.46 ของหุนท่ีจำหนายได

แลวท้ังหมดของ NBC ในราคาหนุละ 1.30 บาท หรือคิดเปนมลูคาเบ้ืองตนรวม 898,341,817.10 บาท ใหแก          

นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน และ นายบุญเอ้ือ จิตรถนอม (“ผูซ้ือ”) 

การจำหนายหุนสามัญใน NBC ถือเปนรายการจำหนายไปของบริษัทฯ ตามประกาศรายการไดมาหรอืจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพย โดยคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 90.63 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเปนเกณฑท่ี

คำนวณขนาดรายการไดสูงสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีไดรับการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 

ท้ังน้ี ภายหลังจากการโอนหุนภายใตธุรกรรมการจำหนายหุนแลวเสร็จ สดัสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน NBC จะ

ลดลงจากรอยละ 71.45 ของจำนวนหุนท่ีออกและจำหนายไดแลวท้ังหมดของ NBC เปนประมาณรอยละ 9.99 ของ

จำนวนหุนท่ีออกและจำหนายไดแลวท้ังหมดของ NBC โดยธุรกรรมการจำหนายหุนดังกลาวถือเปนรายการจำหนายไป

ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไป  
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วัตถุประสงคของธุรกรรมการจำหนายหุน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการปรับโครงสรางของบริษัทฯ  

รูปที่ 1 ภาพแสดงโครงสรางกอนการปรบัโครงสรางและการเขาทำรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงโครงสรางภายหลังการปรบัโครงสรางกอนการเขาทำรายการ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565
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รูปที่ 3 ภาพแสดงโครงสรางภายหลงัการปรบัโครงสรางและการเขาทำรายการ 

 

ซึ่งสถานะปจจุบันในการปรับโครงสรางบริษัทฯ อยูท่ีภาพแสดงโครงสรางภายหลังการปรับโครงสรางกอนการเขาทำรายการ ณ 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565 ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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ขั้นตอนการปรับโครงสรางของกลุม NMG กอนเขาทำรายการ 

รายการ คูสัญญา ลักษณะรายการ 

1. NNV ซ้ือหุน HPS 

ผูซ้ือ : NNV 

ผูขาย : นางสาวดวงกมล

เกียรติสุขเกษม 

NNV ซ้ือหุน HPS จากผูถือหุนเดิม จำนวน 1.00 ลานหุน คิดเปนรอยละ 

33.33 ของทุนจดทะเบียนของ HPS เปนเงิน 10.00 ลานบาท เปนผลให 

NNV ถือหุน HPS คิดเปนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ HPS 

โดยโอนหุนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

2. NNV ซ้ือทรัพยสิน Nation TV 
ผูซ้ือ : NNV 

ผูขาย : NBC 

NNV ซื้อทรัพยสินดำเนินงานที่เกี่ยวของกับโทรทัศนดิจิทัล (Nation TV 

22) ตามมูลคาทางบัญชีจำนวน 105.96 ลานบาท และรับโอนพนักงาน 

รวมถึงผลประโยชนพนักงานจำนวน 45.78 ลานบาท โดยโอนทรัพยสิน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

3. NBC ซ้ือทรัพยสินของ Call Center 
ผูซ้ือ : NBC 

ผูขาย : Nation News 

NBC ซื้อทรัพยสินดำเนินงานที่เกี่ยวของกับศูนยใหบริการขอมูลลูกคา 

(Call Center) ซึ่งปจจุบันดำเนินการภายใต Nation News ดวยมูลคา

จากการประเมินมูลคายุติธรรมเทากับ 40.00 ลานบาท ทำการโอน

ทรัพยสินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

4. NNV จำหนายหุน HPS 
ผูซ้ือ : NBC 

ผูขาย : NNV 

NNV จำหนายหุ น HPS ที่ถืออยู ทั ้งหมดให NBC หรือคิดเปนรอยละ 

50.00 ของทุนจดทะเบียนของ HPS เปนเงิน 25.00 ลานบาท ทำให HPS 

มีสถานะเปนบริษัทยอยของ NBC ทำการโอนหุนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 

2565 

5. NNV ซ้ือหนวยธุรกิจคมชัดลึก 
ผูซ้ือ : NNV 

ผูขาย : NBC 

NNV ซื้อธุรกิจคมชัดลึกพรอมสินทรัพยดำเนินงานที่เกี่ยวของจาก NBC 

มูลคา 70.00 ลานบาท ซึ ่งเปนมูลคาจากการประเมินมูลคายุติธรรม  

ทำการโอนธุรกิจเมื่อ 2 มีนาคม 2565 

6. NNV เพิ่มทุนจดทะเบียน ผูทำรายการ : NNV 

NNV จะเพิ ่มทุนจดทะเบียนชำระแลวจาก 800.00 ลานบาท เปน 

860.00 ลานบาท โดยการแปลงหนี้จากลูกหนี้ NNV ที่คางชำระ NBC 

เปนทุนจำนวน 60.00 ลานบาท ทำการโอนทรัพยสินเมื ่อว ันที ่ 30 

มีนาคม 2565 
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 ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ 

2.3.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

ธุรกรรมการจำหนายหุนเปนรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบรษัิทจดทะเบียนตามประกาศรายการไดมา

หรือจำหนายไป ซึ่งธุรกรรมดังกลาวมีมูลคารวมท้ังสิ้นประมาณ 1,188.58 ลานบาท คิดเปนขนาดรายการ

สูงสุดเทากับรอยละ 90.63 ตามเกณฑกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเปนเกณฑการคำนวณท่ีใหขนาด

รายการสูงสดุ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

เกณฑการคำนวณขนาดรายการ สูตรการคำนวณ ขนาดรายการ 

1.  มูลคาของสินทรัพย (NTA) 

 

(NTA ของ NBC x สัดสวนที่จำหนาย) x 100 

NTA ของ NMG 

360.07 ลานบาท x 61.46% x 100 = N/A1/ 

(287.64) ลานบาท 

2.  กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 
(กำไรสุทธิของ NBC x สัดสวนที่จำหนาย) x 100 

กำไรสุทธิของ NMG 

151.99 ลานบาท x 61.46% x 100 = N/A2/ 

(166.23) ลานบาท 

3.  มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 
มูลคารายการที่ไดรับ x 100  

สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

1,188.58 ลานบาท3/ x 61.46% x 100 = 90.63% 

1,311.43 ลานบาท 

4.  มูลคาหุนทุนที่ออกเพือ่ชำระคา

สินทรัพย 
ไมมีการออกหุนใหม 

เกณฑสูงสุด มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 90.63% 

หมายเหตุ:  1/ NTA ของ NMG ติดลบ ทำใหไมสามารถนำมากำหนดเปนขนาดรายการได 

2/ กำไรสุทธิของ NMG ติดลบ ทำใหไมสามารถนำมาคำนวณขนาดรายการได 

3/ มูลคารายการที่จำหนายไปคำนวณจากราคาตลาดของหุน NBC ซึ่งราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักยอนหลัง 7 วันกอนคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในครั้งนี้เทากับ 

1.72 บาทตอหุน เม่ือคูณดวยจำนวนหุน NBC ที่จำหนายจำนวน 691,032,167 หุน จึงมีมูลคาที่จำหนายเทากับ 1,188.58 ลานบาท 

 

2.3.2 รายการจำหนายไปหรือรายการไดมาซ่ึงสนิทรัพยยอนหลัง 6 เดือน 

ขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรพัยท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 6 เดือนกอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมตอินุมัติ

การเขาทำรายการในครั้งน้ี ซึ่งมีจำนวน 3 รายการ ไดแก 

รายการยอนหลัง 6 เดือน 
ขนาดรายการ  

(รอยละ) 

1. บริษัทฯ จำหนายบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด 
1.14 

2. NNV สละสิทธิ์ในการเพิ่มทุนในบริษทั แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกดั 
0.95 

3. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด จำหนายหุนบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จำกัด 
0.20 

รวม 
2.29 
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 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีจำหนายไป  

1) ขอมูลท่ัวไปของ NBC 

ชื่อบริษัท บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NBC”) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ประเภทธุรกิจ ใหบริการขาวสาร โฆษณาผานส่ือรูปแบบใหม และธุรกิจอีคอมเมิรซ (“E-Commerce”)1/ 

เลขทะเบียน 0107552000103 

วันจดทะเบยีนบริษัท 4 พฤษภาคม 2552 

ทุนจดทะเบยีน 1,124,417,300.00 บาท  

งบการเงิน หนวย: ลานบาท ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สินทรัพยรวม 691.13 1,047.54 950.96 

หนี้สินรวม 259.24 330.72 334.00 

สวนของผูถือหุน 431.88 720.44 616.66 

รายไดรวม 492.82 911.53 498.32 

กำไรสุทธ ิ 405.25 43.07 (103.77) 
 

ที่มา: ขอมูลจากบริษัทฯ  

หมายเหตุ: 1/ ประเภทธุรกิจของ NBC หลังปรับโครงสราง ในการเขาทำธุรกรรมจำหนายหุน และธุรกรรมที่บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญใน NNV   

2) คณะกรรมการของ NBC 

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ NBC 

 ที่มา : ขอมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง 

1 นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายสุภวัฒน สงวนงาม กรรมการผูจัดการ / กรรมการ 

3 นางสาวอรอร อัครเศรณี กรรมการ 

4 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการ 

5 นายเจษฎา บูรณพันธุศรี กรรมการ 

6 นายสมบูรณ มวงกล่ำ กรรมการ 

7 นางสาวปยะดา ปุณณกิติเกษม กรรมการ 

8 พลเอกวธันชัย ฉายเหมือนวงศ กรรมการ 

9 นายสุธ ีผองไพบูลย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

10 นายชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ 

11 นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

12 นางสาวนริศรา ศรีสันต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

13 นายสแตนเลย ชุน หวั่ง กรรมการอิสระ 
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3) รายช่ือผูถือหุนของ NBC 

ตารางแสดงรายชื่อผูถือหุนของ NBC  

ลำดับ รายชื่อผูถือหุน 

จำนวนหุน 

(มูลคาที่ตราไวหุนละ  

100.00 บาท) 

สัดสวนการถือหุน 

 (รอยละ) 

1 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 803,361,455 71.45 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 43,416,698 3.86 

3 นายสมบัติ พานิชชีวะ 27,301,800 2.43 

4 นางสาวกัญจนารัศม วงศพันธุ 22,088,500 1.96 

5 บริษัท กรีนสยาม จำกัด 15,000,000 1.33 

6 นายปกรณ มงคลธาดา 13,532,056 1.20 

7 นางสาวกัญญาทิพย อิทธิเดชรัตน 8,593,900 0.76 

8 นายสิทธิบญัญ บุญสาย 6,600,000 0.59 

9 นายพสุพงษ ลีนุตพงษ 5,710,000 0.51 

10 นายปรินทรธรณ อภิธนาศรีวงศ 5,000,000 0.44 

                            ที่มา : ขอมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 

4) ประวัติความเปนมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“NBC”) ตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2536 ภายใต

ช่ือบริษัท แน็ทคอนมีเดีย จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลติรายการขาวใน

รูปแบบตางๆ แพรภาพทางสถานี โทรทัศนฟรีทีวี และเคเบิลทีวี และรวมผลิตรายการวิทยุทางคลื่น F.M. 

90.5MHz และขาวตนช่ัวโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นตางๆ ผานบริษัท เนช้ัน เรดโิอ เน็ทเวอรค จํากัด 

(“NRN”) บริษัทยอยท่ี NBC ถือหุนสัดสวนรอยละ 99.98 

ในป 2564 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคญัดังน้ี 

เดือน เหตุการณสำคัญ 

มกราคม 

- NBC เขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด (GNET) โดยการซื้อ หุนสามัญใน GNET 

จํานวน 189,997 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว

ทั้งหมดของ GNET จาก บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (NEWS) ซ่ึงเปนผูถือหุนเดิมของ GNET 

มูลคารวม 164.40 ลานบาท และให GNET รับชําระหนี้คงคางพรอมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ มูลคาไมเกิน 

85.60 ลานบาท รวมทั้งส้ิน 250.00 ลานบาท 

ตอมา บริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด เปล่ียนชื่อบริษัท เปน บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทน เมนท เวิลด จํากัด 

(Thai News) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 และ มีสถานะเปนบริษัทยอย (NBC ถือหุนรอยละ100.00) ต้ังแตวันที่ 29 

มกราคม 2564 

- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด (“NNV”) บริษัทยอย ลงทุนในสัดสวนรอยละ 60 รวมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุป จํากัด (มหาชน) (“NMG”) รอยละ 40.00 จัดตั้งบริษัท เนชั่น คอฟฟ จํากัด (“NCOF”) ประกอบธุรกิจราน

กาแฟ ภายใตเครื่องหมายการคา "Nation Coffee” ในจํานวนทุน จดทะเบียน 10.00 ลานบาท เพื่อสงเสริมธุรกิจ
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เดือน เหตุการณสำคัญ 

หลักของบริษัทฯ และสรางความแข็งแกรงใหกับ Brand ของ Nation และเพื่อสงเสริมรูปแบบธุรกิจแบบ B2C 

(Business to Customer) ตลอดจนมแีผน พัฒนาเปน Outlet Stores 

กันยายน 

- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด (“NNV”) บริษัทยอย สละสิทธิการเพิ่มทุนในในบริษัท แฮปป โปรดักส แอนด 

เซอรวิส จํากัด (“HPS”) ทําใหสัดสวนการถือหุนใน HPS ลดลงจากรอยละ 50.00 เหลือรอยละ 16.67 ทําให HPS 

ส้ินสภาพจากการเปนบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯต้ังแต วันที่ 20 กันยายน 2564 

ตุลาคม 

- บริษัท เนชั่น นิวส จํากัด (“Nation News”) ชื่อเดิม บริษัท ไทย นิวส แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จํากัด 

บริษัทยอย ซ้ือกิจการที่อยูภายใตชื่อทางการคา The People จากบริษัท ครีเอท อินเทล ลีเจนซ จํากัด มูลคา 30.00 

ลานบาท เพื่อเสริมแรง (Synergy) กับธุรกิจ Online กับบริษัทในเครือ และ เพื่อตอยอดโอกาสทางธุรกิจใหกับกลุม

บริษัทฯ เชน สรางฐานลูกคากลุมใหมจากผูติดตาม page ของ The People ขยายฐานลูกคาใหกวางมากขึ้น สราง

เครือขายความสัมพันธทางยุทธศาสตรระหวาง กลุมบริษัทและลูกคา ตอยอดในการจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม

สัมมนา ของกลุมบริษัท 

ในป 2565 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคญัดังน้ี 

เดือน เหตุการณสำคัญ 

มีนาคม 

- NBC ซ้ือทรัพยสินดำเนินงานที่เกี่ยวของกับศูนยใหบริการขอมูลลูกคา (Call Center) ซ่ึงปจจุบันดำเนินการภายใต 

NN ดวยมูลคาจากการประเมินมูลคายุติธรรมเทากับ 40.00 ลานบาท ทำการโอนทรัพยสินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

- บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด (“NNV”) ซ้ือทรัพยสินดำเนินงานที่เกี่ยวของกับโทรทัศนดิจิทัล (Nation TV 22) 

ตามมูลคาทางบัญชีจำนวน 105.96 ลานบาท และรับโอนพนักงาน รวมถึงผลประโยชนพนักงานจำนวน 45.77 ลาน

บาท คาดวาจะโอนพนักงานแลวเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2565 และโอนทรัพยสินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

- NNV จำหนายหุน HPS ที่ถืออยูทั้งหมดให NBC หรือคิดเปนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ HPS เปนเงิน 

25.00 ลานบาท ทำให HPS มีสถานะเปนบริษัทยอยของ NBC ทำการโอนหุนเมื่อ 2 มีนาคม 2565 

- NNV ซื้อธุรกิจคมชัดลึกพรอมสินทรัพยดำเนินงานที่เกี่ยวของจาก NBC มูลคา 70.00 ลานบาท ซึ่งเปนมูลคาจาก

การประเมินมูลคายุติธรรม ทำการโอนธุรกิจเมื่อ 2 มีนาคม 2565 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

NBC สามารถแยกการประกอบธุรกิจภายหลังการเขาทำธุรกรรมจำหนายหุนใน NNV ของ NBC ไดเปน  

3 ประเภทไดแก 1) ธุรกิจท่ี NBC ดำเนินการเอง 2) ธุรกิจท่ีดำเนินการโดย Nation News และ 3) ธุรกิจ

ท่ีดำเนินผานการ HPS โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) ธุรกิจท่ี NBC ดำเนินการเอง  

ธุรกิจที่ NBC ดำเนินการเองไดแกธุรกิจ Call Center1 หรือ ศูนยบริการขอมูลลูกคา เพื่อใหบริการเปน

ตัวแทนรับโทรศัพทใหกับหนวยงานท่ีใชบริการมี 2 รูปแบบ คือ  

 
1 ธุรกิจ Call Center เปนธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ HPS ที่ไมกอใหเกิดรายไดแก NBC 
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• Inbound หรือ การใหบริการรับสายโทรเขาเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ ปจจุบัน

ใหบริการแกธุรกิจ TV Home shopping ท่ีมีการออกอากาศบนชอง Nation TV  

• Outbound หรือ การใหบรกิารโทรติดตอลูกคาเพื่อเสนอขายสินคาและบริการโดยอางอิงจาก

ขอมูลฐานลูกคาเดิม เพ่ือใหเสนอขายสินคากับลูกคาไดตรงกับความตองการมากข้ึน  

2) ธุรกิจท่ีดำเนินการโดย Nation News 

ธุรกิจที่ดำเนินการโดย Nation News ไดแกธุรกิจสื่อออนไลน และ ธุรกิจการใหบริการโปรแกรมสำหรับ

การประมวลผลขอมูลทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ธุรกิจสื่อออนไลน  

• “Thai News” ดำเนินธุรกิจใหบริการขอมูลขาวสาร ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี อินเทอรเน็ต ธุรกิจ

สื่อออนไลนอินเทอรเน็ต ซึ่งบริหารภายใตหนวยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเปนสื่อออนไลนผานชองทาง 

เชน Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter 

• “The People” ที่เปนแหลงที่รวบรวมเรื่องราวของบุคคลสำคัญและขอมูลที่นาสนใจ ทั้งใน

และตางประเทศ โดยปจจุบันมีผูติดตามเพจตางๆ ของ The People ซึ่งเปนสื่อออนไลนผาน

ชองทาง เชน Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter เปนตน  

ธุรกิจการใหบริการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลขอมูลทางสถิต1ิ

1   

• ธุรกิจการใหบริการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลขอมูลทางสถิติ  สามารถวิเคราะห เพจวิว

และรายได เพื่อใหผูรับบริการทราบถึงศักยภาพและความสามารถในการหารายไดของแตละ

ทีม Content  โดยมีแผนพัฒนาการใหบริการกับหนวยงานหรอืองคกรตางๆ เพ่ิมเติมในอนาคต  

3) ธุรกิจท่ีดำเนินผานการ HPS 

ดำเนินงานโดยบริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกัด หรือ HPS โดย NNV ไดเขารวมทุนใน

สัดสวนรอยละ 50.00 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดย HPS ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการขาย

สินคาและบริการ ผานชองทางรายการโทรทัศนและสื่อดิจิทัลมีเดีย หรือที่เรียกวาธุรกิจ “โฮมชอปปง” 

โดยช่ือวา “Happy Shopping” และมีสินคาเฮาสแบรนด ในนาม “Happy life+”  

 

 
1 ธุรกิจการใหบริการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลขอมูลทางสถิติ เปนธุรกิจสนับสนุนธุรกิจ Nation News ที่ไมกอใหเกิดรายไดแก NBC 
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5) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต 

คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ NBC อางอิงจากคำอธิบายและบทวิเคราะหของ

ฝายจัดการของ NBC ประจำป 2562 – 2564 ท่ี NBC ไดจัดทำ แสดงไดดังน้ี 

สรุปรายการสำคัญในงบการเงินรวม 

• งบกำไรขาดทุนรวม 

รายการ 
2562 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได       

รายไดจากการขายและการใหบริการ 457.06 92.74 544.95 91.58 394.87 79.24 

รายไดอื่น 35.76 7.26 50.12 8.42 103.46 20.76 

รวมรายได 492.82 100.00 595.06 100.00 498.32 100.00 

คาใชจาย       

ตนทุนขายและการใหบริการ 401.84 81.54 418.22 70.28 471.03 94.52 

คาใชจายในการขายและบริหาร 133.74 27.14 161.35 27.11 161.64 32.44 

กลับรายการผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 
(457.07)1/ (92.74) (45.47) (7.64) (59.69) (11.98) 

รวมคาใชจาย 78.51 15.93 534.10 89.76 572.98 114.98 

กำไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 414.31 84.07 60.96 10.24 (74.66) (14.98) 

ตนทุนทางการเงิน (9.07) (1.84) (8.33) (1.40) (11.14) (2.23) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปจากการดำเนินงาน

ตอเนื่อง 
405.25 82.23 52.63 8.84 (85.79) (17.22) 

ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานทีย่กเลิก-

สุทธิจากภาษ ี
- - (20.50) (3.44) (37.36) (7.50) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรบัป 405.25 82.23 32.13 5.40 (123.16) (24.71) 

หมายเหตุ : 1/กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศนของบริษัทยอย 
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• งบแสดงฐานะการเงิน 

หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 26.74 3.87 164.48 15.70 17.66 1.86 

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น 99.94 14.46 90.79 8.67 94.11 9.90 

รายไดคางรับ 34.96 5.06 14.49 1.38 32.66 3.43 

สินคาคงเหลือ 0.01 0.00 22.15 2.11 0.20 0.02 

ภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกำหนดชำระ 5.32 0.77 2.72 0.26 3.28 0.34 

เงินลงทุนในตราสารทุนในกิจการที่

เกี่ยวของกัน 
- - - - 51.75 5.44 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10.89 1.58 12.03 1.15 13.33 1.40 

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 177.86 25.73 306.65 29.27 212.98 22.40 

เงินจายลวงหนาคาซ้ือธุรกิจ - - 164.40 15.69 - - 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 7.06 1.02 - - - - 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ 97.27 14.07 140.31 13.39 112.42 11.82 

สินทรัพยสิทธิการใช - - 44.71 4.27 26.54 2.79 

สินทรัพยไมมีตัวตน 11.58 1.68 11.29 1.08 59.27 6.23 

ใบอน ุญาตให  ใช คล ื ่ นความถ ี ่ แ ละ

ประกอบกิจการโทรทัศน 
337.17 48.79 300.91 28.73 264.74 27.84 

คาความนิยม - - 8.37 0.80 197.32 20.75 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน 58.01 8.39 67.08 6.40 75.29 7.92 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2.18 0.32 3.83 0.37 2.39 0.25 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน 513.27 74.27 740.89 70.73 737.97 77.60 

รวมสินทรัพย 691.13 100.00 1,047.54 100.00 950.96 100.00 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 31.89 4.61 84.04 8.02 46.12 4.85 

เงินกูยืมระยะส้ัน - - - - - - 

เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพย 18.04 2.61 0.11 0.01 - - 

รายไดรับลวงหนา 2.86 0.41 3.43 0.33 6.43 0.68 

สวนของคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่

และประกอบกิจการโทรทัศนคางจายที่

ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 

49.90 7.22 49.90 4.76 - - 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป 
17.40 2.52 13.05 1.25 47.60 5.01 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึง

กำหนดชำระภายในหนึ่งป 
- - 13.38 1.28 11.91 1.25 
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หนวย : ลานบาท 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

คาใชจายคางจาย - - 48.69 4.65 25.25 2.66 

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น - - - - 13.00 1.37 

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 55.58 8.04 - - - - 

ภาษีขายทีย่ังไมถึงกำหนดชำระ 12.79 1.85 9.16 0.87 6.85 0.72 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.63 0.24 10.35 0.99 2.94 0.31 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 190.09 27.50 232.11 22.16 160.11 16.84 

คาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่และ

ประกอบกิจการคางจาย 
- - - - - - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27.60 3.99 27.60 2.63 - - 

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของ - - - - 112.50 11.83 

หนี้สินตามสัญญาเชา - - 25.78 2.46 11.57 1.22 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสำหรับ

ผลประโยชนพนกังาน 
41.55 6.01 45.24 4.32 49.82 5.24 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 69.15 10.01 98.62 9.41 173.89 18.29 

รวมหน้ีสิ้น 259.24 37.51 330.72 31.57 334.00 35.12 

ทุนที่ออกและชำระแลว 535.44 77.47 1,124.42 107.34 1,124.42 118.24 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 824.43 119.29 547.61 52.28 547.61 57.58 

กำไร(ขาดทุน)สะสม  -  -  - 

จัดสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย 24.10 3.49 24.10 2.30 24.10 2.53 

ขาดทุนสะสม (952.08) (137.76) (905.69) (86.46) (1,009.47) (106.15) 

ผลตางจากการรวมธุรกิจภายใตการ

ควบคุมเดียวกัน 
- - (70.00) (6.68) (70.00) (7.36) 

รวมสวนของบริษัทใหญ 431.88 62.49 720.44 68.77 616.66 64.85 

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม - - (3.61) (0.34) 0.30 0.03 

รวมสวนของผูถือหุน 431.88 62.49 716.83 68.43 616.96 64.88 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 691.12 100.00 1,047.55 100.00 950.96 100.00 
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• อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

 

รายการ  2562 2563 2564 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

 

 

  

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.94 1.32 1.33 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.64 1.00 0.96 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (0.04) 0.62 (0.25) 

อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา (เทา) 3.31 4.19 4.30 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉล่ีย (วัน) 109.00 86.00 84.00 

อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) - 37.75 42.15 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) - 10.00 9.00 

อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี ้ (เทา) 12.20 12.05 14.42 

ระยะเวลาชำระหนี ้ (วัน) 30.00 30.00 25.00 

Cash Cycle (วัน) 79.00 66.00 67.00 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)  
อัตรากำไรขั้นตน (รอยละ) 12.08 23.25 (19.29) 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (รอยละ) 88.66 5.90 (31.19) 

อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร (รอยละ) (1.35) 405.30 39.58 

อัตรากำไรสุทธ ิ (รอยละ) 82.23 5.40 (24.71) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) 173.72 5.59 (18.47) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (รอยละ) 57.77 3.70 (12.32) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (รอยละ) 541.77 71.10 (56.91) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.70 0.68 0.50 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน (Leverage Ratio)  
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.60 0.46 0.54 

อัตราสวนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เทา) (0.06) 0.91 (0.98) 
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6) 6คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ NBC  

ผลการดำเนินงาน 

รายไดจากการขายและใหบริการ 

ในป 2563 NBC มีรายไดจากการขายและใหบริการ เทากับ 544.94 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 87.88 ลาน

บาท จากรายไดในป 2562 จำนวน 457.06 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 19.23 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากรายไดจากการดำเนินงานในธุรกิจโทรทัศนและธุรกิจเก่ียวเน่ือง จากการใหเชา

เวลาเพิ่มขึ ้น NBC มีรายไดจากสื่อรูปแบบใหมหลากหลายชองทางมากขึ้น มีรายไดจากการ

ใหบริการนำเที่ยว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายไดของบริษัทยอยทางออม และสิ้นสุดการเปนบริษัทยอย

ทางออมเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 

ในป 2564 NBC มีรายไดจากการขายและใหบริการ เทากับ 394.87 ลานบาท ลดลง 150.07 ลาน

บาท จากรายไดในป 2563 คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 27.54 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดจากการ

ดำเนินงานในธุรกิจสื่อโทรทัศนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องลดลง สงผลใหกลุมบริษัทไมสามารถจัด

กิจกรรมตามท่ีวางแผนไวได สงผลใหรายไดคาโฆษณา และรายไดการจัดกิจกรรมลดลงจากปกอน 

ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีสวนการดำเนินงานที่ยกเลิก คือ ธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑ เนื่องจากสิ้นสุดการ

เปนบริษัทยอยทางออม เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2564 

ตนทุนขายและใหบริการ 

NBC มีตนทุนขายและบริการในป 2562-2564 จำนวน 401.84 ลานบาท 418.22 ลานบาท และ 

471.03 ลานบาท โดยในป 2563 เพ่ิมข้ึน 16.38 ลานบาท คิดเปนอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.08 จาก

ป 2562 และในป 2564 เพิ่มขึ้น 52.81 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 12.63 ทั้งนี้ คิด

เปนสัดสวนของตนทุนขายและการใหบริการตอรายไดจากการขายและการใหบริการรอยละ 

87.92 รอยละ 76.75 และรอยละ 119.29 ในป 2562-2564 ตามลำดับ  

 

ตนทุนหลักในการดำเนินงานของกลุมบริษัทในป 2563 จำนวน 418.22 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 16.38 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.08 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก ตนทุนขายและ

บริการของบริษัทยอยทางออม จากธุรกิจจัดจำหนายผลิตภัณฑผานชองทางสื่อโทรทัศนในระบบ

ดิจิทัลและสื่อออนไลน และธุรกิจบริการนำเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 ป  2563 ซึ่งสอดคลอง

กับรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยสัดสวนของตนทุนขายและการใหบริการตอรายไดจากการขายและการ

ใหบริการ คิดเปนรอยละ 76.75 ของตนทุนหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ไดแก ตนทุนสินคา คิดเปนรอยละ 1.05 ของตนทุนรวม เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานฝาย

ผลิต คิดเปนรอยละ 33.72 ของตนทุนรวม ตนทุนในการผลิตสื่อ คิดเปนรอยละ 47.34 ของ

ตนทุนรวม และคาเสื่อม คิดเปนรอยละ 17.89 ของตนทุนรวม 
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ตนทุนหลักในการดำเนินงานของกลุมบริษัทในป 2564 จำนวน 471.03 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 52.81 

ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.63 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากตนทุนขายและ

บริการของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน โดยสัดสวนของตนทุนขายและการใหบริการตอรายได

จากการขายและการใหบริการ คิดเปนรอยละ 119.29 ตนทุนหลักในการดำเนินงานของบรษัิทฯ 

และบริษัทยอย ไดแก ตนทุนสินคา คิดเปนรอยละ 0.07 ของตนทุนรวม เงินเดือนและสวัสดกิาร

ของพนักงานฝายผลิต คิดเปนรอยละ 46.85 ของตนทุนรวม ตนทุนในการผลิตสื่อ คิดเปนรอยละ 

37.13 ของตนทุนรวม และคาเสื่อมราคา คิดเปนรอยละ 15.95 ของตนทุนรวม  
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อัตรากำไรข้ันตน 

 

ระหวางป 2562 – 2564 กำไรขั้นตนมีคาเทากับ 55.22 ลานบาท 126.73 ลานบาท และ ติดลบ 

76.16 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป เทากับรอยละ 35.26 ของรายได

จากการขายและบริการ 

 

ในป 2563 NBC มีกำไรขั้นตน เทากับ 126.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งเทากับ 55.22 

ลานบาท เปนจำนวน 71.51 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโต รอยละ 129.49 มีสาเหตุหลัก

มาจากรายไดจากการขายและบริการท่ีเพิ่มขึ้น จากรายไดจากการใหบริการนำเที่ยวของบริษัท

ยอยทางออม และกลุมบริษัทสามารถควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ในป 2564 NBC มีกำไรขั้นตน เทากับ ติดลบ 76.16 ลานบาท ลดลงตอเนื่องจากป 2563 ซึ่ง

เทากับ 126.73 ลานบาท เปนจำนวน 202.89 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 160.10 

มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบ จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) รายไดจากการขายและบริการท่ีลดลงจาก NBC มีการดำเนินงานท่ียกเลิก คือ ธุรกิจจำหนาย

ผลิตภัณฑ เน่ืองจากสิ้นสุดการเปนบริษัทยอยทางออม 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

ระหวางป 2562 – 2564 คาใชจายในการขายและบริหารมีคาเทากับ 133.74 ลานบาท 161.35 

ลานบาท และ 161.64 ลานบาท ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป เทากับรอยละ 

33.27 ของรายไดจากการขายและบริการ ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มเฉลี่ยของคาใชจายในการขาย

และบริหารตอป (CAGR) เทากับรอยละ 9.94  

ในป 2563 คาใชจายในการขายและบริหารหลัก ไดแก คาใชจายดานเงินเดือนและสวัสดิการ

พนักงาน คิดเปนรอยละ 37.52 ของคาใชจายรวม คาใชจายบริการสวนกลาง คิดเปนรอยละ 

% ของรายได 

รูปท่ี 5 แผนภูมิรายได กำไรข้ันตน และอัตรากำไรข้ันตนของ NBC ป 2562 - 2564 
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18.30 ของคาใชจายรวม คาใชจายสำนักงาน คิดเปนรอยละ 26.45 ของคาใชจายรวม คาใชจาย

ดานการขายและการตลาด คิดเปนรอยละ 8.56 ของคาใชจายรวม และคาเสื่อมราคา คิดเปนรอย

ละ 9.17 ของคาใชจายรวม 

ในป 2564 คาใชจายในการขายและบริหารหลัก ไดแก คาใชจายดานเงินเดือนและสวัสดิการ

พนักงาน คิดเปนรอยละ 29.18 ของคาใชจายรวม คาใชจายบริการสวนกลาง คิดเปนรอยละ 

25.30 ของคาใชจายรวม คาใชจายสำนักงาน คิดเปนรอยละ 27.56 ของคาใชจายรวม คาใชจาย

ดานการขายและการตลาด คิดเปนรอยละ 8.25 ของคาใชจายรวม และคาเสื่อมราคา คิดเปนรอย

ละ 9.71 ของคาใชจายรวม 
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กำไรสุทธิ 

  

 

 

กำไรสุทธิในระหวางป 2562 – 2564 มีคาเทากับ 405.25 ลานบาท 32.13 ลานบาท และติดลบ 

123.16 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 88.66 รอยละ 3.75 และขาดทุนรอยละ 

31.19 ตามลำดับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 20.41 ของรายไดรวม ซึ่งคิดเปนอัตราการลดลง

เฉลี่ยของกำไรสุทธิตอป (CADR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 24.43 

 

ในป 2563 NBC มีกำไรสุทธิ เทากับ 32.13 ลานบาท ลดลงจาก ป 2562 ซึ่งเทากับ 405.25 ลาน

บาท เปนจำนวน 373.12 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 92.07 เนื ่องจากในป 

2562 มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาใบอนุญาตใหใชคลื ่นความถี่และประกอบ

กิจการโทรทัศนของบริษัทยอย จำนวน 457.07 ลานบาท 

 

ในป 2564 NBC มีขาดทุนสุทธิ เทากับ 123.16 ลานบาท ลดลงจาก ป 2563 ซึ่งเทากับ 32.13 

ลานบาท เปนจำนวน 155.29 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 483.32 โดยมสีาเหตุ

หลักมาจากผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผล

ทำใหรายไดจากการขายและการใหบริการลดลง ซึ่งหากไมรวมการกลับรายการผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น จำนวน 59.68 ลานบาท ในป 2564 NBC มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 

182.84 ลานบาท 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ลานบาท % ของรายได 

แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของ NBC ป 2562 - 2564 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 NBC มีสินทรัพยรวมจำนวน 1,047.54 ลานบาท ประกอบดวย

สินทรัพยหมุนเวียนจำนวน 306.65 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนจำนวน 740.89 ลาน

บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 29.27 และ 70.73 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ  

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพยหมุนเวียน รวม 306.65 ลานบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 72.42 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้นรอยละ 515.20 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก มีเงินสดรับ

จากการเพ่ิมทุนจำนวน 137.74 ลานบาท รายไดคางรับ ลดลงจำนวน 20.47 ลานบาท และสินคา

คงเหลือ เพิ ่มขึ ้นจำนวน 22.15 ลานบาท จากการท่ี NBC เริ ่มดำเนินธุรกิจเกี ่ยวกับการจัด

จำหนายสินคาอุปโภค บริโภคและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

สินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพยหมุนเวียน รวม 212.99 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 30.55 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลดลงจำนวน 146.82 ลานบาท รอยละ 89.26 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เนื่องมาจากการใชไปในการซื้อธุรกิจ ลงทุนในตราสารทุน ชำระคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี

และประกอบกิจการโทรทัศน และใชหมุนเวียนในกลุมบริษัท รายไดคางรับ เพ่ิมข้ึนจำนวน 18.17 

ลานบาท สินคาคงเหลือ ลดลงจำนวน 21.95 ลานบาท จากการสูญเสียอำนาจการควบคุมใน

บริษัทแฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกัด ท่ีดำเนินธุรกิจเก่ียวกับการจัดจำหนายสินคาอุปโภค 

บริโภคและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพยไมหมุนเวียน รวม 740.89 ลาน

บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 44.35 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลัก เงินจายลวงหนาคา

หุนจากการท่ี NBC ไดจายชำระเงินลวงหนาจากการลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 164.40 ลานบาท 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณเพิ ่มขึ ้นรอยละ 44.25 จากการปรับปรุงสตูดิโอและ

สำนักงานเพ่ือใชในการดำเนินงาน และสินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมข้ึนจำนวน 44.71 ลานบาท จาก

การท่ี NBC ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเชา 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรัพยไมหมุนเวียน รวม 737.97 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 0.39 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากเงินจายลวงหนา

คาหุนจากการท่ี NBC ไดจายชำระเงินลวงหนาจากการลงทุนในบริษัทยอย ลดลงจำนวน 164.40  

ลานบาท สวนปรับปรุงสินทรัพยเชาและอุปกรณ ลดลงจำนวน 27.88 ลานบาท รอยละ 19.89 

สวนใหญเกิดจากการตัดคาเสื่อมราคาสำหรับป และการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทยอย

ทางออมดังกลาว สินทรัพยสิทธิการใชลดลงจำนวน 18.17 ลานบาท จากการตัดคาตัดจำหนาย

สำหรับป และการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทยอยทางออมดังกลาว สินทรัพยไมมีตัวตน 

เพ่ิมข้ึนจำนวน 47.98 ลานบาท สวนใหญไดมาจากการรวมธุรกิจในบริษัท เนช่ัน นิวส จำกัด และ

ตัดคาตัดจำหนายสำหรบัป และคาความนิยม เพ่ิมข้ึนจำนวน 188.96 ลานบาท จากการท่ีบริษัทฯ 

เขาลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวทำใหคาความนิยมเพ่ิมข้ึนเทากับ 197.32 ลานบาท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 NBC มีสินทรัพยรวมจำนวน 950.96 ลานบาท ประกอบดวยสินทรพัย

หมุนเวียนจำนวน 212.98 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนจำนวน 737.97 ลานบาท ซึ่งคิด

เปนรอยละ 22.40 และ 77.60 ของสินทรัพยรวม ตามลำดับ  

หน้ีสิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 NBC มีหน้ีสินรวมท้ังสิ้น 330.72 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.57 จาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักมาจาก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เพิ่มขึ้นรอยละ 

68.57 และหนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น จำนวน 52.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 163.53 จาก

การท่ีบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเชา 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 NBC มีหน้ีสินรวมเทากับ 334.00 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.99 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสาเหตุหลักมาจาก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื ่น ลดลง

จำนวน 37.92 ลานบาท รอยละ 45.12  คาใชจายคางจาย ลดลงจำนวน 23.44 ลานบาท คา

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนท่ีถึงกำหนดชำระในหน่ึงป ลดลงจำนวน 50.00 ลานบาท จาก

การจายชำระหน้ีตามเง่ือนไข เงินกูยืมระยะสั้น เพ่ิมข้ึนจำนวน 13.00 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาว 

เพิ่มขึ้นจำนวน 112.50 ลานบาท จากการรวมธุรกิจในบริษัทยอยดังกลาวและกูยืมเงินเพิ่มเพ่ือ

นำมาใชในการลงทุนและการดำเนินกิจการของกลุม NBC และหน้ีสินตามสัญญาเชา ลดลงจำนวน 

14.21 ลานบาท จากการจายชำระหน้ีตามเง่ือนไข 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 NBC มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 716.82 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน

รอยละ 65.98 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื ่องจาก มีการเพิ่มทุนในป 2563 จำนวน 

588.98 ลานบาท และ มีกำไรจากผลการดำเนินงานจำนวน 46.39 ลานบาท รวมถึงมีผลตางจาก

การรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันจากการซื้อเครื่องหมายการคา “คมชัดลึก” จำนวน 

70.00 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 NBC มีสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 616.96 ลานบาท หรือลดลงรอย

ละ 13.93 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื ่องจากมีขาดทุนจากผลการดำเนินงานจำนวน 

103.77 ลานบาท  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                                                                     บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย       

 

36 | หนา 

 

7) ภาวะตลาดและภาพรวมอุตสาหกรรม  

จากการประมาณการมูลคาตลาดอีคอมเมิรซ (“E-Commerce”) ในประเทศไทยในป 2564 มีมูลคา

รวมกวา 356,000.00 ลานบาท จากการเก็บขอมูล สมาคมอีคอมเมิรซไทย เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.00 เทียบ

กับป 2563 ที่มีมูลคา 294,000.00 ลานบาท โดยมูลคาตลาด E-Commerce ที่เปนชองทางยอดนิยม

สูงสุดคือ E-commerce รอยละ 32.00 Social Commerce รอยละ 21.00 Food Delivery รอยละ 

13.00  Brand.com รอยละ 12.00 เว็บไซตหางคาปลีกขนาดใหญ รอยละ 12.00 และ เว็บไซตรานคา

ออนไลนขนาดเล็ก รอยละ 12.00 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป  

 

ทั้งนี้ กิจกรรมออนไลน 3 อันดับแรกที่คนไทยใชเวลาบนอินเทอรเน็ตสูงสุดคือ ความบันเทิง รอยละ 

83.00 สื่อออนไลนและการสื่อสาร รอยละ 68.00 และการซื้อสินคาออนไลน เปนการซื้อสินคาใน

รูปแบบหลากหลายชองทาง (Omni-Channel) รอยละ 64.00 ตามลำดับ 

 

ซึ่งธุรกิจสื่อรูปแบบใหมท่ีใหบริการผานทาง เว็บไซต และสื่อออนไลนตาง ๆ มีแรงขับเคลื่อนสำคัญท่ีทำ

ใหสังคมปรับตัวสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น มีการใชบริการดิจิทัลมากขึ้น จากสถานการณโรค

ระบาดทำใหภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเติบโตอยางมาก ซึ่งธุรกิจบริการดิจิทัล ครอบคลุมธุรกรรม

บริการตาง ๆ ท่ีผานออนไลน รวมถึงธุรกิจ E-content ไดแก ขาวออนไลน การซื้อขาย E-book และ E-

information และ ธุรกิจ E-retail เปนบริการรานคาซื้อขายผานออนไลน รวมถึงแพลตฟอรมตัวกลางท่ี

มีบทบาทในการขายของผานออนไลน เชน บริษัท ลาซาดา จำกัด (“Lazada”) และ บริษัท ชอปป 

(ประเทศไทย) จำกัด (“Shopee”) เปนตน 

 

นอกจากนี้ แมสถานการณการระบาดจะสงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมหยุดชะงัก ธุรกิจขายสินคาผาน

จอโทรทัศน  (“Home Shopping”) กลับมีโอกาสในการเติบโตจากสถานการณดังกลาว เนื่องจากการ

ซื้อสินคาออนไลนในภาพรวมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับการเติบโตของธุรกิจบริการดิจิทัล ซึ่งมีสาเหตุหลกัมา

จากพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรการอยูบาน และทำงานจากที่บานที่ภาครัฐไดออก

ประกาศและกำหนดนโยบายตาง ๆ ในปที่ผานมา สงผลใหผูบริโภคใชสื่อโทรทัศนมากขึ้น สั่งซื้อ

สินคาผานทางโทรทัศนและสื่อดิจิทัลมากขึ้น  อีกทั้ง ผูบริโภคตองการหลีกเลี ่ยงสถานที่ที่มีความ

แออัด และตองการความสะดวกสบาย ดังนั้นจะพบวาในป 2564 มีผูขายและ/หรือใหบริการในตลาด

รายใหญเพ่ิมข้ึน อาทิ เชน แกรมมี่ อมาโด ทีวี ไดเร็ค RS MALL เปนตน 

 

ซึ่งปจจุบันตลาด Home Shopping ยังไดรับอานิสงคจากการที่สามารถสื่อสารกับผูบริโภคไดโดยตรง 

เห็นไดจากกิจกรรมเนื้อหาออนไลน เชน Lazada Shopee ในกิจกรรม 11.11 หรือ 12.12 ยังคงใช

ชองทางโทรทัศนในการสงเสริมกิจกรรมการขาย หรือ แมแตภาพยนตรไทยของ Netflix ยังคงตองพ่ึงพา

โฆษณาทางโทรทัศนเชนกัน  

แนวโนมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

สมาคมผู ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยเปดเผยแนวโนมตลาดอีคอมเมิร ซแบบ B2C 

(Business-to-Customer) ในประเทศไทยในป 2565 มีแนวโนมเติบโตไมต่ำกวา รอยละ 30.00 โดยจะ
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มีมูลคาตลาดประมาณ 900,000.00 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากประมาณ 693,000.00 ลานบาท ในป 2564 

เนื่องจากผูบริโภคคุนเคยกับการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนแลว เชนเดียวกับแบรนดตาง ๆ ที่จะ

เปลี่ยนมาจำหนายสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น สอดคลองกับขอมูลของ Lazada ซึ่งระบุวา

จำนวนผูใชงานอีคอมเมิรซในไทยในป 2565 จะเพิ่มเปน 43.5 ลานคน หรือประมาณ รอยละ 61.80 

ของจำนวนประชากรไทยท้ังหมด จาก 36.60 ลานคน ในป 2564 

 

ซึ่งนวัตกรรมดิจิทัลไดเขามามีบทบาทหลักในการเติบโตของตลาด E-Commerce ซึ่งในอุตสาหกรรม

ตาง ๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ สื่อบันเทิง ขาวสาร ไดปรับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา ซึ่งมุงเนนไปที่การ

พัฒนาเว็บไซตและแอปพลิเคชันมากข้ึน  

 

แนวโนมดังกลาวจะปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนยิ่งข้ึนในป 2565 ซึ่งเปนผลมาจากการแพรระบาดของโค

วิด-19 ท่ีบังคับใหอุตสาหกรรมสื่อตองเรงเปลี่ยนผานเขาสูยุคดิจิทัล นักขาว/นักหนังสือพิมพจึงตองปรับ

รูปแบบธุรกิจเขาสูดิจิทัลใหเขากับเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหสามารถเขาถึงผูบริโภค โดยสำนักขาวระดับ

โลก บลูมเบิรกไดนำปญญาประดิษฐ (AI) เขามาใชในหองปฏิบัติการขาวเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงาน เชนเดียวกับอุตสาหกรรมขาวของไทยท่ีพยายามนำเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชงานเชนกัน 

 

ท้ังน้ี สื่อออนไลนจะเขามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคนไทยใชเวลาบนสื่อออนไลนมากกวา 

10 ชั่วโมงตอวัน นักการตลาดและนักโฆษณาเชื่อวา จะไมมีสือ่ใดที่เขาถึงผูชมไดทุกกลุมและทุกวัยจาก

สื่อเพียงแพลตฟอรมเดียว เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยมีความหลากหลายมากข้ึน 

ผูบริโภคบางรายอาจบริโภคขาวสารและขอมูลผาน Facebookในขณะที่บางคนอาจบริโภคสื่อผาน

YouTube หรือ Twitter นอกจากนี้ ผู บริโภคอาจใชแพลตฟอรมที่แตกตางกันดวยวัตถุประสงคท่ี

แตกตางกัน ดังนั้น การใหบริการสื่อรูปแบบใหม และชองทางการสื่อสารที่หลากหลายจะชวยใหเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 มูลคารวมของรายการ 

บริษัทฯ จะจำหนายหุนสามัญใน NBC จำนวน จำนวน 691,032,167 หุน  คิดเปนรอยละ 61.46 ของหุนท่ีจำหนายได

แลวท้ังหมดของ NBC ในราคาหุนละ 1.30 บาท หรือคิดเปนมูลคาเบ้ืองตนรวม 898,341,817.10 บาท ใหผูซือ้  

โดยมเีง่ือนไขการชำระเงินในรูปแบบ การแบงชำระตามงวดดังน้ี 

1) งวดท่ี 1 จำนวนไมเกินรอยละ 30.00 ของมูลคาการซื้อขายในวันทำสัญญา ชำระดวยเงินสดในวันลง

นามในสัญญาซื้อขายหุน 

2) งวดท่ี 2 สวนท่ีเหลือจากขอ 1) ชำระดวยเงินสดในวันโอนหุน โดยคาดวาจะแลวเสร็จไมเกินเดือน

กรกฎาคม 2565 

 เกณฑท่ีใชกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ กำหนดราคาจำหนายหุนสามัญของ NBC เปนจำนวน 898.34 ลานบาท จากการเจรจาตอรองและตกลง

ระหวางบริษัทฯ และผูซื้อ รวมถึงไดพิจารณาการประเมินจากหลักเกณฑตาง ๆ ในการประเมินมูลคากิจการท่ีเปนท่ี

ยอมรับท่ัวไปไดแก   

1)   วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

2)   วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

โดยในการประเมินมลูคาของกิจการในครั้งน้ี บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value 

Approach) และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เปนหลัก โดยท่ีบริษัทฯ ไดทำการ

ประเมินมูลคาหุนของ NPV ดวยวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) และวิธีคิดลดกระแสเงินสด

คิดลด (Discounted Cash Flow) ตามสดัสวนการเขาทำธุรกรรมเทากับ 905.25 – 1,188.58 ลานบาท และ  

718.06 – 743.09 ลานบาท ตามลำดับ  

 

 แผนการใชเงินท่ีไดรับจากการจำหนายสินทรัพย 

บริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินที่ไดรับจากธุรกรรมการจำหนายหุน เพื่อเขาทำธุรกรรมการซื้อหุนสามัญของ NNV 

จำนวน 85,999,997 หุน 2

1  หรือคิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ NNV ซึ่ง NNV ถือหุน COFFEE จำนวน 

60,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนของ COFFEE ในราคาหุนละ 2.79  บาท3

2 หรือคิดเปนมูลคา

ในการเขาซื้อหุนรวม 239.73 ลานบาท จาก NBC และบริษัทฯ จะใหเงินกูยืมแก NNV เพ่ือชำระหน้ีสินแก NBC จำนวน 

 
1   เปนจำนวนหุนทั้งหมดที่ถือโดย NBC ภายหลังการเพิ่มทุน โดย NNV มีแผนการเพิ่มทุนตามเงื่อนไขบังคับกอนการเขาทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งในวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีมติเขาทำรายการซื้อหุน NNV ในครั้งนี้ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 (กอนการเพ่ิมทุนของ NNV) NBC ถือหุนใน NNV จำนวน 79,999,997 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนของ NNV กอนการเพ่ิมทุน 
2  เปนราคาหุนภายหลังการเพ่ิมทุนของ NNV โดยมีจำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระแลวภายหลังการเพ่ิมทุนทั้งหมด 86,000,000 หุน หากพิจารณาราคาหุนกอนการเพ่ิมทุนจะ

เทากับหุนละ 3.00 บาท จากจำนวนหุนสามัญที่ออกและชำระแลวทั้งหมด 80,000,000 หุน 
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221.30 ลานบาท ดังน้ัน มูลคาเงินลงทุนใน NNV รวมเทากับ 461.03 ลานบาท ท้ังน้ีเงินท่ีเหลือจากจำหนายขาย NBC 

จะใชในการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวของตอไป หรือสอดคลองกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในการเปนผูใหบริการสื่อท่ีมีเน้ือหา 

(Content) หลากหลายท่ีอยูในทุกแพลตฟอรมสื่อออนไลน เชน Facebook, Twitter และ YouTube เปนตน หรือการ

ปลดภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และลดดอกเบ้ียเงินกูยืมหากมีกระแสเงินสดคงเหลือจากการจำหนาย

หุนสามัญใน NBC การลงทุนในอนาคต และจัดสรรสำหรับเงินทุนหมุนเวียนแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบ

แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 192.90 ลานบาท เพิ่มความแข็งแรง

ของโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้ การลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ จะดำเนินการใหเปนไปตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน

และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงรวมถึงกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ 

 เง่ือนไขบังคับกอนท่ีสำคัญ 

ความสำเร็จในการเขาทำรายการข้ึนกับเง่ือนไข ดังตอไปน้ี  

1) บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อการเขาทำรายการ

จำหนายหุนสามัญใน NBC 

2) ไมมีเหตุการณหรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำใหเกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดไดวาจะเกิดขึ้นซึ่ง

อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสำคัญตอบริษัท หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไวใน

บันทึกขอตกลงและในสัญญาซื้อขายหุนท่ีเก่ียวของ 

3) บริษัทฯ ผู ซื ้อ และ/หรือ NBC ไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือ ความยินยอมจากหนวยงานที่ควบคุม และ

หนวยงานอื่นใดของรัฐ บุคคลใด ๆ ตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือขอตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพันผูขาย ผูซื้อ 

และ/หรือบริษัท เพ่ือใหคูสัญญาสามารถเขาทำสัญญาซื้อขายหุนท่ีเก่ียวของได (หากจำเปน) 

4) บริษัทฯ ไดดำเนินการปรับโครงสรางธุรกิจของ NBC เปนผลสำเร็จและเสร็จสมบูรณ โดย NBC ไดดำเนินการ

ปรับโครงสรางตามรูปที่ 1 “ภาพแสดงโครงสรางกอนการปรับโครงสรางและการเขาทำรายการ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564” ในหัวขอ 2.2 ภาพรวมของรายการ โดยในท่ีสุด NBC ไดซื้อธุรกิจใหบริการลูกคาผานระบบ

โทรศัพท (Call Center) จาก Nation News และเปนผูถือหุนสัดสวนรอยละ 99.99 ใน Nation News และ 

เปนผูถือหุนสัดสวนรอยละ 50.00 ใน HPS และไดดำเนินการขายหุนรอยละ 99.99 ของ NNV ใหกับบริษัทฯ 

แลว 

5) ผูซื้อไดเขาทำการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NBC และผูซื้อพึงพอใจในผลการ

ตรวจสอบดังกลาว 

6) เง่ือนไขบังคับกอนอ่ืน ๆ ตามปกติมาตรฐานของสัญญาในลักษณะ เดียวกัน 

7) เง่ือนไขบังคับกอนอ่ืน ๆ ตามท่ีจะมีการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขายตอไป 

ท้ังน้ี เน่ืองจากผูซื้อยังอยูระหวางการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NBC เง่ือนไขบังคับกอนอ่ืน ๆ 

ตามปกติมาตรฐานของสัญญาตามขอ 6 และเงื่อนไขบังคับกอนอื่น ๆ ตามที่จะมีการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขาย 

ตามขอ 7 จึงยังอยูระหวางการพิจารณาและตกลงกัน และจะมีการระบุเงื่อนไขดังกลาวในสัญญาซื้อขายหุนตอไป ทั้งน้ี 
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เงื่อนไขดังกลาวตองไมเปนเงื่อนไขที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของการเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือทำใหประโยชนท่ี

บริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในทางที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ โดยให

คณะกรรมการหรือผูรับมอบอำนาจมีอำนาจในการเจรจาตอรองกับคูสัญญาโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปน

สำคัญ ในกรณีที่เงื ่อนไขการเขาทำธุรกรรมขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของการเขาทำรายการในครั้งนี้ หรือทำให

ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในทางที่ไมเปนคุณกับ 

บริษัทฯ บริษัทฯ จะตองนำเรื่องดังกลาวเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 

 

ทั้งนี้บริษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน รวมถึงมีหนาที่ดำเนินการ

ดังตอไปน้ี 

1) ดำเนินการเปดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ ตามบัญชี (1) ทายประกาศ

รายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน 

2) แตงตั้งที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหนาที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหความเห็นตามที่กำหนดใน

ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยจัดสงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระใหแกผูถือหุนเพ่ือพิจารณาพรอมกับจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

3) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติในการตกลงเขาทำรายการ และตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ

สวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

 

นอกจากนี้ จากการที่ผูซื ้อจะเขามาเปนผูถือหุ นรายใหญของ NBC โดยผูซื้อจะทำการซื้อหุนสามัญของ NBC จาก 

บริษัทฯ จำนวน  691,032,167 หุน คิดเปน รอยละ 61.46 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ NBC นั้น ผูซื้อจึงมี

หนาที่ตองทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ NBC (Tender Offer) โดยจะตองทำหนาที่รายงานจำนวนหุนที่ถืออยู

ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีผูซื้อไดรับโอนหุนสามัญของ NBC จาก 

บริษัทฯ และ ผูซื้อตองยื่นคำขอเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ตองยื่น

แบบ 246-2 

 

ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุน และ/หรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ภายหลังจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทำรายการจำหนายหุนสามัญใน NBC 

และภายหลังจากท่ีเง่ือนไขบังคับกอนตาง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุน และ/หรือสัญญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สำเร็จครบถวน  
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ  

 ความสมเหตุสมผลและประโยชนของการเขาทำรายการ  

เนื ่องดวยบริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสรางตามยุทธศาสตร “One Nation” เพื ่อใหกลุ มของบริษัทฯ มีความเปน

เอกภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บนหลักการเสรีภาพสื่อ พรอมเดินหนาพัฒนาองคกรยกระดับกลุม

บริษัทฯ สู Digital Asset โดยปจจุบันบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 สื่อหลัก ประกอบไปดวย สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อนอก

บาน งานอีเวนต On Ground และ สื่อออนไลน ท้ังน้ีจากประสบการณในการนำเสนอขาวสารท่ีมีคุณภาพ ซื่อตรง และ

เปนประโยชนตอสังคมมายาวนาน การปรับโครงสรางตามยุทธศาสตรดังกลาวจะชวยเสริมสรางประโยชนตอการทำงาน

รวมกันของทรัพยากรขององคกร (Synergy) และสินทรัพยทางปญญาตาง ๆ ตลอดจนความสามารถในการบริหาร

ตนทุน (Economy of Scale) ในการดำเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

การจำหนายหุนสามัญใน NBC จำนวน 691,032,167 หุน คิดเปนรอยละ 61.46 ของหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ 

NBC ในราคาหุนละ 1.30 บาท หรือคิดเปนมูลคาเบื ้องตนรวม 898.34 ลานบาท ใหแก นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน        

และนายบุญเอ้ือ จิตรถนอม (“ผูซื้อ”) และการซื้อหุนสามัญใน NNV จำนวน 85,999,997 หุน หรือคิดเปนรอยละ 99.99 

ของทุนจดทะเบียนของ NNV สงผลใหบริษัทฯ เปนผูนำตลาดในดานสื่อทุกรูปแบบซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

“One Nation”  

นอกจากนี้การไดรับเงินจากการจำหนายหุน NBC ดังกลาว บริษัทฯ จะนำไปซื้อหุนสามัญใน NNV เพื่อปรับโครงสราง

ของกลุมบริษัทฯ ตามแผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ และมีโอกาสในการปลดภาระเงินกูยืมของบริษัทฯ ซึ่งชวยลดตนทุน

ทางการเงินและทำใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น และสวนของผูถือหุนมีมูลคาสูงขึ้น และเสริมสรางสภาพ

คลองของบริษัทฯ โดยสามารถนำไปตอยอดธุรกิจตามแผนของบริษัทฯ ในอนาคตตามยุทธศาสตร “One Nation”  

หากพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขสัญญา ซึ่งนายณัฐพงศ ศรีตวรรัตน และนายบุญเอื้อ จิตรถนอม (“ผูซื้อ”) อยู

ระหวางการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ (Due Diligence) จึงอยูระหวางการพิจารณาและตกลงเง่ือนไขของสัญญาซื้อ

ขายหุนตอไป อยางไรก็ตามบริษัทฯ และผูซื้อไดมีลงนามในบันทึกขอตกลงในการขายหุนสามัญใน NBC เมื่อวันที่ 4 

มีนาคม 2565 โดยในเงื่อนไขบังคับกอนสำคัญขอที่ 4 ระบุใหบริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสรางบริษัทฯ รวมถึงการทำ

ธุรกรรมรายการซื้อหุนสามัญใน NNV และธุรกรรมการขายหุนสามัญใน NBC ตามลำดับใหเปนผลสำเร็จและเสร็จ

สมบูรณ ซึ่งถือเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน สำหรับเง่ือนไขบังคับกอนสำคัญขอท่ี 6 และ 7 ไดมีการระบุเพ่ิมเติมวาเง่ือนไข

ดังกลาวตองไมเปนเงื่อนไขท่ีขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของการเขาทำรายการครั้งน้ี หรือทำประโยชนที่บริษัทฯ จะ

ไดรับจากการเขาทำรายการในครัง้น้ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในทางท่ีไมเปนคุณกับบริษัทฯ โดยใหคณะกรรมการ

หรือผูรับมอบอำนาจมีอำนาจในการเจรจาตอรองกับคูสัญญาโดยคำนึงถึงประโยชนของบริษัทฯ เปนสำคัญ ในกรณีท่ี

เง่ือนไขการเขาทำธุรกรรมขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของการเขาทำรายการในครั้งน้ี หรือทำใหประโยชนท่ีบริษัทฯ จะ

ไดรับจากการเขาทำรายการในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในทางที่ไมเปนคุณกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองนำ

เรื่องดังกลาวเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเหน็วาการเขาทำรายการครั้งน้ีเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางตามยุทธศาสตร 

“One Nation” ของบริษัท และเงื่อนไขของบันทึกขอตกลงดังกลาวมีความสอดคลองตอแผนการปรับโครงสรางและ

หากมีการเขาทำธุรกรรมครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญท่ีไมเปนคุณกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกลาว
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เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาการเขาทำรายการครั้งน้ีมี

ความสมเหตุสมผล 

 ขอดีของการเขาทำรายการ  

1) บริษัทฯ สามารถนำเงินท่ีไดรับจากการจำหนายหุนสามัญใน NBC เขาซื้อหุนสามัญใน NNV เพ่ือปรับโครงสรางของ

กลุมบริษัทฯ และสรางความชัดเจนและเพ่ิมความคลองตัวของกลุมบริษัทฯ มากข้ึน 

เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำหนายหุนสามัญใน NBC จำนวน 691,032,167 หุน คิดมูลคาเบื้องตนรวม 898.34 ลานบาท 

และบริษัทฯ จะซื้อหุนสามัญใน NNV จำนวน 85,999,997 หุน รวมมูลคาเงินลงทุนใน NNV รวม 461.03 ลานบาท จึง

ทำใหบริษัทฯ จะถือหุน NNV โดยตรงรอยละ 99.99 สงผลใหบริษัทฯ มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อ

มากขึ้น โดยดำเนินธุรกิจหลัก ประกอบไปดวย ธุรกิจสื่อโทรทัศน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจสื่อนอกบาน ธุรกิจงานอีเวนต 

และ ธุรกิจสื่อออนไลน ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการดำเนินธุรกิจในอนาคต ภายใตช่ือ “One Nation” โดยเปน

การเสริมสรางจุดแข็งของกลุมบริษัทฯ ที่มีประสบการณในการนำเสนอขอมูลขาวสารและสิ่งตาง ๆ ที่มีคุณภาพ เปน

ประโยชนตอสังคม โดยยังคงไวซึ่งเนื้อหาสาระที่เขมขนเจาะลึกทุกแงมุม และการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ 

ดังกลาวชวยสรางเอกภาพในการขับเคลื่อนองคกรและเพ่ิมความคลองตัวของกลุมบริษัทฯ ในการบริหารงาน และเตรียม

ความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสื ่อสารและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในการเปนผู

ใหบริการสื่อที ่มีเนื ้อหา (Content) หลากหลายที่อยู ในทุกแพลตฟอรมสื ่อออนไลน เชน Facebook, Twitter และ 

YouTube เปนตน หรือการปลดภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และลดดอกเบ้ียเงินกูยืมหากมีกระแสเงิน

สดคงเหลือจากการจำหนายหุนสามัญใน NBC การลงทุนในอนาคต และจัดสรรสำหรับเงินทุนหมุนเวียนแลว โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 192.90 

ลานบาท เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ สามารถลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการบริหารจัดการบริษัทยอย 

ภายหลังการเขาทำธุรกรรมการจำหนายหุนสามัญใน NBC ดังกลาวตามแผนการปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ ชวยให

บริษัทฯ สามารถลดตนทุนในการบริหารจัดการบริษัทยอย และสามารถมุงเนนการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ และสามารถพัฒนาธุรกิจหลักที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการนำเสนอขาวสารที่มี

คุณภาพไดมากข้ึน  

3) บริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินมากข้ึน 

การเขาทำธุรกรรมการจำหนายหุนสามัญใน NBC ทำใหบริษัทฯ มีกำไรจากการทำธุรกรรมดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ มีแผนใน

การปลดภาระเงินกูยืมของบริษัทฯ จึงทำใหภาระหน้ีสินของบริษัทฯ และตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง สงผลให

โครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ ดีข้ึน และสวนของผูถือหุนมีมูลคาสูงข้ึน 
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 ขอเสียของการเขาทำรายการ 

1) บริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากผลประกอบการใน NBC ลดลง 

ภายหลังจากการจำหนายหุนสามัญ NBC ทำใหบริษัทฯ มีสัดสวนในการถือหุน NBC คงเหลือรอยละ 9.99 สงผลให

บริษัทฯ จะไดรับผลตอบแทนจากผลประกอบการหรือเงินปนผลใน NBC ลงลด และอาจสูญเสียมูลคาหุนของ NBC ท่ี

อาจเติบโตสูงขึ้นในอนาคต อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดรับเงินจากการจำหนายหุนใน NBC ที่สะทอนการสูญเสียโอกาสจาก

การไดรับผลตอบแทนดังกลาวแลวภายใตสมมติฐานการดำเนินงานในปจจุบันของ NBC 

 ความเสี่ยงของการเขาทำรายการ 

3.4.1 ความเสี่ยงกอนการเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ  

การเขาทำธุรกรรมการจำหนายหุนสามัญใน NBC เขาขายการไดจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ คิดขนาด

รายการสูงสุดเทากับรอยละ 90.60 และรวมมูลคาขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยสูงสุดที่เกิดขึ้นใน

ระหวาง 6 เดือน เทากับรอยละ 92.91 ซึ่งถือเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดมาหรอืจำหนาย

ไปซึ่งสินทรัพย ดังนั้นบริษัทฯ ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุ นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเขาทำ

รายการ และตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย อยางไรก็ตาม ดังน้ัน หากบริษัทฯ ไมไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามเกณฑที่กำหนดในวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไมสามารถเขา

ทำรายการจำหนายไปซึ่งหุนใน NBC และการไดมาซึ่งหุนใน NNV เนื่องจากเปนรายการซึ่งกันและกัน ดังน้ัน 

ในกรณีท่ีการเขาซื้อหุน NNV ไมเสร็จสมบูรณลง ดวยเหตุเชน ท่ีประชุมผูถือหุนของ NBC ไมอนุมัติการขายหุน 

NNV แมวาที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ จะอนุมัติการขายหุนสามัญของ NBC ก็ตาม หรือ ในกรณีที่ขายหุน 

NBC ไมสามารถเสร็จสมบูรณได ดวยเหตุเชน ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไมอนุมัติการขายหุนของ NBC 

ใหกับผูซื้อ แมวาที่ประชุมผูถือหุนของ NBC จะอนุมัติการขายหุน NNV ใหกับบริษัทฯ ก็ตาม ธุรกรรมทั้ง 2 

ธุรกรรมจะไมเกิดข้ึน  

2) ความเสี่ยงท่ีจะไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของ NBC 

เนื่องจากการเง่ือนไขบังคับกอนที่สำคัญของการจำหนายหุนสามัญใน NBC ระบุให บริษัทฯ ตองดำเนินการ

ปรับโครงสรางธุรกิจของ NBC เปนผลสำเร็จและเสร็จสมบูรณ โดยภายใตเงื่อนไขขอบังคับที่สำคัญดังกลาว 

NBC ตองบรรลุขอตกลงการจำหนายหุน NNV ใหแก บริษัทฯ เปนผลสำเร็จ อยางไรก็ตามธุรกรรมของ NBC 

ดังกลาวเปนรายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ โดยมีขนาดรายการเทากับ 461.03 ลานบาท หรือรอยละ 

128.04 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งขนาดรายการมากกวา 20.00 ลานบาท หรือ มากกวา

รอยละ 3.00 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น NBC ตองไดรับมติ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติในการตกลงเขาทำรายการ และตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผู

ถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย อยางไรก็ตาม ดังน้ัน หาก NBC ไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนตามเกณฑท่ีกำหนด

ในวาระใดวาระหน่ึง บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะไมสามารถเขาทำรายการได 
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3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือยกเลิกการเขาทำรายการของผูซื้อ 

เนื่องจากผูซื้อยังอยูระหวางการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NBC ดังนั้น เงื่อนไข 

ตาง ๆ ประกอบดวย เง่ือนไขบังคับกอนอ่ืน ๆ ตามปกติมาตรฐานของสัญญาในลักษณะเดียวกัน และ เง่ือนไข

บังคับกอนอื่น ๆ ตามที่จะมีการตกลงกันระหวางผูซื้อและผูขายตอไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงกอนวันทำ

รายการ ท้ังน้ี เง่ือนไขบังคับกอนท้ังหมดขางตนจะตองสำเร็จครบถวน หรือไดรับการผอนผันโดยคูสญัญาฝายท่ี

เกี่ยวของ กอนหรือภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเปนวันหลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 

2565 ซึ่งจะมีการจัดขึ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนั้น เงื่อนไขบังคับกอน สามารถเปลี่ยนแปลงหลังจาก

การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ซึ่งอาจสงผลตอความสำเร็จตอธุรกรรมจำหนายหุน 

3.4.2 ความเสี่ยงภายหลังเขาทำรายการ 

1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลคาหุนของ NBC สูงกวามูลคาซื้อขาย 

กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของ NBC สูงกวาประมาณการ สงผลใหมูลคาหุนของ NBC สูงกวามูลคาซื้อ

ขาย บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในกรณีที่มูลคาหุ นของ NBC สูงกวามูลคาซื้อขายในขณะเขาทำรายการ 

อยางไรก็ตาม ราคาที่เขาทำรายการเปนราคาอยูสูงกวาชวงมูลคายุติธรรม และบริษัทฯ ยังคงมีสวนรวมในผล

ประกอบการและการเติบโตของ NBC ตามสัดสวนท่ีบริษัทฯ ถือครอง และสามารถนำทรัพยากรไปมุงเนนการ

ดำเนินงานและเพ่ิมโอกาสการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

2) ความเสี่ยงผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในอนาคตไมเปนไปตามคาดหวัง 

การปรับโครงสรางตามยุทธศาสตร “One Nation” ของกลุมบริษัทฯ ทำใหบริษัทฯ มีรายไดหลักมาจากการ

ธุรกิจสื่อทั้ง 5 รูปแบบ ซึ่งธุรกิจสื่อในปจจุบันไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสื่อสารและ

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

อยางไรก็ดีบริษัทฯ มีประสบการณในการนำเสนอขาวสารท่ีมีคุณภาพมายาวนาน และคาดการณความเปนไป

ไดในการลงทุนเพื่อตอยอดทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงประมาณการรายได กำไร และผลตอบแทนบน

สมมติฐานตาง ๆ โดยการคัดเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความเสี่ยง เพื่อสรางความ

มั่นใจใหแกผูถือหุนและสรางผลตอบแทนท่ีสม่ำเสมอได 

 ความเหมาะสมดานราคา 

ในการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนของผูถือหุนของ NBC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใชขอมูลที่ไดรับ

จาก NBC การสัมภาษณผูบริหาร งบการเงินของแตละกิจการยอนหลัง 3 ปจากงวดสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

– 31 ธันวาคม 2564 ตลอดจนขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณะทั่วไป อยางไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระตั้งอยูบนสมมติฐานวา ขอมูลและเอกสารสำคัญดังกลาวเปนขอมูลที่สมบูรณ ครบถวนและถูกตอง รวมท้ัง 

พิจารณาจากสถานการณ และขอมูลท่ีสามารถรับรูไดในปจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีสงผลกระทบอยาง

มีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ การประเมินมูลคากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผูถือหุนในการพิจารณาราคายุติธรรม

ของมูลคากิจการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมินมูลคาหุนของกลุมบรษัิท

ยอยดวยวิธีตาง ๆ จำนวน 6 วิธี ไดแก 
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1. วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

2. วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

3. วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบงออกเปน 3 วิธี

คือ 

- วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”) 

- วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”) 

- วิธีอัตราสวนมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย (Enterprise 

Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”) 

5. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

6. วิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
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3.5.1 วิธีประเมินมูลคาตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวน

ของผูถือหุนตามงบการเงินรวมของ NBC ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชี

ตามงบการเงินรวมของ NBC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  ตารางมูลคาสวนของผูถือหุนตามบัญชขีองบริษัทภายใตกลุม NBC 

สวนของผูถือหุน  

(งบการเงิน)  
ลานบาท 

ทุนจดทะเบียนชำระแลว 1,124.42  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 547.61  

สวนตางจากการเปล่ียนแปลงสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย (70.00) 

สวนเกิน (ต่ำกวา) ทุนอื่น 24.10 

กำไร (ขาดทุน) สะสม (1,009.47) 

รวมสวนของผูถือหุนตามบัญชี  616.66 

มูลคาบาทตอหุน 0.55 

มูลคาสวนของผูถือหุนจากการเขาทำรายการ (รอยละ 61.46) 379.00 

                 ที่มา: งบการเงินของ NBC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

การประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนดวยวิธีมูลคาตามบัญชีจะไดมูลคาสวนของผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนของ NMG 

ที่จำหนายไปเทากับ 379.00 ลานบาท หรือคิดเปน 0.55 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวามูลคายุติธรรมที่ใชในการเขาทำ

รายการท่ี 898.34 ลานบาท หรือ 1.30 บาทตอหุน เทากับ 519.34 ลานบาท หรือ 0.75 บาทตอหุน หรือต่ำกวาใน

อัตรารอยละ 57.81 ของมูลคายุติธรรมท่ีใชในการเขาทำรายการดังกลาว  

วิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบัญชีเป็นวิธีท่ีสะทอ้นมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิท่ีใกลเ้คียงปัจจุบนัมากกว่าวิธีมูลค่าหุน้ตาม

บัญชีรวม ทั้งนี ้ไดค้าํนึงถึงเหตุการณ์สาํคัญท่ีเกิดขึน้ภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีใชอ้้างอิง อยางไรก็ตามการ

ประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NBC ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี เปนการแสดงมูลคาทางบัญชีของ NBC ณ 

ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ NBC ในอนาคต จึงอาจไม

สะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของ NBC ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธีมูลคาทาง

บัญชีอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NBC  
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3.5.2 วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีนี้ เปนการประเมินมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิ หรือมูลคาสวนของผูถือหุนตามงบ

การเงินของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดใชมูลคาทางบัญชีตามงบการเงินรวมของ 

NBC ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  และปรับปรุงดวยรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลงั

จากวันที่ในงบการเงิน และสวนเพิ่มจากการประเมินใหมของสินทรัพยตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 NBC ซื้อหุนสามัญใน HPS จาก NNV คิดเปนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนของ โดย

อางอิงการปรับปรุงรายการจาก NNV ซื้อหุ นสามัญใน HPS จาก นางสาวดวงกมล เกียรติสุขเกษม ณ วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2565 ซึ่งมีมูลคาของสวนผูถือหุนตามบัญชีเทากับ (44.45) ลานบาท ทำใหสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม

ของ HPS ณ วันดังกลาว มีมูลคาเทากับ (22.23) ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุน  

สวนของผูถือหุน  ลานบาท 

รวมมูลคาสวนของผูถือหุนตามบัญชีของ NBC 616.66 

เงินลงทุนใน HPS ที่ NNV ลงทุนในป 2563  0.001/ 

หักสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของ HPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2565 
(22.23)2/ 

รวมสวนของผูถือหุนตามบัญชีของ NBC หลังปรับมูลคาสวนของผู

ถือหุนของ HPS 
594.43 

มูลคาบาทตอหุน 0.53 

มูลคาสวนของผูถือหุนจากการเขาทำรายการ (รอยละ 61.46) 365.34 

        หมายเหตุ: 1/ มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียคงเหลือที่รับรูเปนเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุม (มูลคาของ HPS ที่ NNV ถืออยู

ที่สัดสวนรอยละ 16.67)  มีมูลคาเทากับ ศูนยบาท อางอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

                      2/มูลคายุติธรรมซึ่งเทากับมูลคาตามบัญชีของ HPS เทากับ (44.45) ลานบาท ทั้งนี้ HPS มีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมเทากับรอยละ 

50.00 ทำใหสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของ HPS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เทากับ (22.23) ลานบาท 

สงผลใหการประเมินมูลคายุติธรรมของ NBC ภายหลังปรับปรุงสวนตางมูลคาสวนของผูถือหุนของ HPS ที่มีอำนาจ

ควบคุมตามสัดสวนการเขาทำรายการเทากับ 365.34 ลานบาท ซึ่งต่ำกวามูลคายุตธิรรมที่ใชในการเขาทำรายการท่ี 

898.34 ลานบาท หรือ 1.30 บาทตอหุน จำนวน 533.00 ลานบาท หรือ 0.77 บาทตอหุน หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 

59.33 ของมูลคายุติธรรมของท่ีใชในการเขาทำรายการดังกลาว 

อยางไรก็ตาม วิธีน้ีไมไดคํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไมไดคํานึงถึงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ รวมทั้งปจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                                                                     บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย       

 

48 | หนา 

 

3.5.3 วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาท่ีตั้งอยูบนสมมติฐานวาราคาในตลาด

นั้นเปนราคาที่สะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของ NBC โดยรวมมูลคาหุนของ NBC แสดงไดตามแผนภูมิ

ตอไปน้ี  

แผนภูมิราคาตลาดของหุน NBC ยอนหลัง 360 วันทำการ จากวันท่ี 4 มีนาคม 2565 

 

ที่มา: SETSMART ณ วนัที่ 4 มีนาคม 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซื้อขายใดยวันนั้น 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิจารณามูลคาหุนของ NBC ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยปริมาณการซื้อขายของ

หลักทรัพยในแตละราคา (Volume Weighted Average Price – “VWAP”) ยอนหลัง 7 วันทำการ 15 วันทำการ 

30 วันทำการ 60 วันทำการ 90 วันทำการ 120 วันทำการ 180 วันทำการ 270 วันทำการ และ 360 วันทำการ จาก

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เนื่องจากราคาหุนของ NBC หลังจากวันที่ประกาศมติการเขาทำรายการ จะไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณการเขาทำรายการดังกลาว สงผลใหราคาหุนภายหลังวันที่ประกาศการเขาทำรายการเปนราคาที่ไม

เหมาะสม ท้ังน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไมใชขอมูลในวันท่ี 2 มีนาคม 2565 ในการคำนวณเน่ืองจากมีประมาณการ

ซื้อขายมากผิดปกติ เทากับ 273.53 ลานหุน ดังแสดงในตารางดานลาง 
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ตารางมูลคาการซ้ือขายหุน NBC ยอนหลัง 30 วันนับต้ังแตวันท่ี 4 มีนาคม 2565 

วันที่ ราคาปด (บาท) 
การเปล่ียนแปลง 

(บาท) 

การเปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 

ปริมาณการซ้ือขาย 

(ลานหุน) 

มูลคาการซ้ือขาย 

(ลานบาท) 

04/03/2022 1.95 0.14 7.73 69.11 130.71 

03/03/2022 1.81 0.03 1.69 49.46 88.90 

02/03/20221/ 1.78 0.27 17.88 273.53 494.31 

01/03/2022 1.51 0.02 1.34 33.79 51.43 

28/02/2022 1.49 0.02 1.36 52.03 75.61 

25/02/2022 1.47 0.08 5.76 16.81 24.43 

24/02/2022 1.39 (0.01) (0.71) 7.65 10.62 

23/02/2022 1.40 0.04 2.94 4.92 6.88 

22/02/2022 1.36 0.01 0.74 4.60 6.28 

21/02/2022 1.35 - - 6.33 8.55 

18/02/2022 1.35 (0.14) (9.40) 46.43 66.65 

17/02/2022 1.49 0.01 0.68 12.25 18.46 

15/02/2022 1.48 0.02 1.37 2.90 4.23 

14/02/2022 1.46 (0.02) (1.35) 3.28 4.84 

11/02/2022 1.48 0.02 1.37 9.65 14.37 

10/02/2022 1.46 (0.02) (1.35) 5.24 7.75 

09/02/2022 1.48 (0.02) (1.33) 8.77 13.09 

08/02/2022 1.50 (0.01) (0.66) 16.24 24.52 

07/02/2022 1.51 0.01 0.67 4.05 6.13 

04/02/2022 1.50 (0.02) (1.32) 40.78 62.37 

03/02/2022 1.52 - - 27.01 41.11 

02/02/2022 1.52 0.03 2.01 33.97 51.25 

01/02/2022 1.49 0.01 0.68 22.62 32.67 

31/01/2022 1.48 0.13 9.63 48.01 69.01 

28/01/2022 1.35 (0.02) (1.46) 30.00 41.78 

27/01/2022 1.37 0.04 3.01 70.81 98.87 

26/01/2022 1.33 (0.10) (6.99) 72.32 101.78 

25/01/2022 1.43 0.15 11.72 70.35 97.90 

24/01/2022 1.28 (0.10) (7.25) 35.90 48.46 

21/01/2022 1.38 0.14 11.29 61.15 82.99 

หมายเหตุ: 1/ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไม่ใช่ขอ้มลูในวนัที่ 2 มีนาคม 2565 ในการคาํนวณเนื่องจากมีประมาณการซือ้ขายมากผิดปกติ 
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การประเมินมลูคาหุนดวยวิธีมลูคาหุนตามราคาตลาดมีรายละเอียดดงัตอไปน้ี 

ตารางมูลคาหุนมูลคาหุนตามราคาตลาดของ NBC 

ชวงเวลา VWAP (บาทตอหุน) 

7 วันทำการ จากวันที่ 4 มีนาคม 2565 1.66 

15 วันทำการ จากวันที ่4 มีนาคม 2565 1.60 

30 วันทำการ จากวันที ่4 มีนาคม 2565 1.49 

60 วันทำการ จากวันที ่4 มีนาคม 2565 1.37 

90 วันทำการ จากวันที ่4 มีนาคม 2565 1.30 

120 วันทำการ จากวันที ่4 มีนาคม 2565 1.27 

180 วันทำการ จากวันที ่4 มีนาคม 2565 1.25 

270 วันทำการ จากวันที ่4 มีนาคม 2565 1.22 

360 วันทำการ จากวันที ่4 มีนาคม 2565 1.22 

ที่มา: SETSMART ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 

หมายเหตุ: ใชราคาเฉลี่ยระหวางวันโดยคำนวณจากมูลคาหุนที่มีการซื้อขายในแตละวันตอปริมาณหุนที่มีการซื้อขายใดยวันนั้น 

จากการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NBC ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญ จะไดมูลคา

ยุติธรรมของหุนสามัญของ NBC อยูในชวง 1.22 – 1.66 บาทตอหุน หรือมูลคาสวนของผูถือหุ นที ่อยู ระหวาง 

1,287.10 – 1,869.07 ลานบาท ด ังน ั ้นม ูลค าการเขาทำรายการ (ร อยละ 61.46) ของ NBC จะอยู ระหวาง  

791.05 – 1,148.73 ลานบาท ซึ่งสูงกวา (ต่ำกวา) ราคาเขาทำธุรกรรมจำหนายหุนที่ 898.34 ลานบาท หรือ 1.30 

บาทตอหุน (107.29) – 250.39 ลานบาท หรือ 0.36 – (0.08) บาทตอหุน หรือสูงกวา (ต่ำกวา) ในอัตรารอยละ 

(11.94) – 27.87 ของราคาเขาทำธุรกรรมดังกลาว  

ทั้งนี้ หุนของ NBC เปนหุนที่มีสภาพคลองต่ำ นอกจากนี้ เนื่องจาก NBC จะมีการปรับโครงสรางธุรกิจจากการเขาทำ

ธุรกรรมจำหนายหุนทำใหมูลคาหุนตามราคาตลาดของ NBC ยอนหลัง 7 ถึง 360 วันทำการ จากวันที่ 4 มีนาคม 

2565 ไมสามารถสะทอนมูลคาเขาทำธุรกรรมที่แทจริงของ NBC ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็น

วาการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NBC ดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญเปนวิธีท่ีไม

เหมาะสมในการประเมินมูลคา NBC 
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3.5.4 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) เปนการประเมินมูลคา

หลักทรัพยของกิจการซึ่งอยูบนสมมติฐานวาบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเคียงกันควรมีอตัราสวน

มูลคาตลาดใกลเคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกลเคียงกันเพ่ือประเมินมูลคากิจการของกลุมบริษัท

ยอยนั้น แตละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกตางกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน 

ขนาดของกิจการ โครงสรางรายได โครงสรางตนทุน และแหลงที่มาของรายไดอื่น ๆ เปนตน ดังนั้น การนำบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมไดครอบคลุมบริษัทที่คลายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความ

แตกตางกันในหลายประการดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน  

ในการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนของ NBC ดวยวิธีเปรียบเทียบอัตราสวนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระไดทำ

การประเมินมูลคาโดยใชอัตราสวนตลาด ดังน้ี 

อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”) 

อัตราสวนราคาตอกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”) 

อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัดจำหนาย 

(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: “EV/EBITDA”) 

เน่ืองจาก NBC ประกอบธุรกิจสื่อ และธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินคาและบริการ ผานชองทางรายการโทรทัศน

และสื่อดิจิทัลมีเดียดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำขอมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมสื่ออัน 

ไมรวมถึงบริษัทที่ทำธุรกิจสื่อทางโทรทศันเปนหลัก และบริษัทเทียบเคียงที่อยูในอุตสาหกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ของประเทศไทยมาใช ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมิไดนำ NBC มาเปน

บริษัทเทียบเคียงเนื่องจากวา NBC จะมีการปรับโครงสรางจากการขาย NNV ใหบริษัทฯ ทำใหการดำเนินธุรกิจของ 

NBC มีการเปลี่ยนแปลง จึงไมสามารถนำมาเปนบริษัทเทียบเคียง โดยสามารถสรุปรายช่ือและรายละเอียดของแตละ

บริษัทเทียบเคียงไดดังตอไปน้ี 
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ตารางขอมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกลเคียงกนั 

บริษัท  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประเทศ

ตลาด

หลักทรัพย 

(ลานบาท) 

มูลคาราคา

ตลาด1  
รายได สินทรัพย หนี้สิน 

บริษัท อารเอส 

จำกัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจพาณิชย และธุรกิจสื่อบันเทิงภายใต

โมเดล Entertainmerce (บันเทิงเชิงพาณิชย) ที่

ควบคุมและบริหารงานตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจคอมเมิรซ 

ไทย 15,224.20 3,572.83 5,803.21 3,665.05 

บริษัท ทีว ีไดเร็ค 

จำกัด (มหาชน) 

ประกอบธ ุรก ิจจำหนายส ินค าหร ือบริการผาน

ช องทางการตลาดหลากหลายชองทาง (Multi-

Screen) 

ไทย 859.60 2,729.58 1,379.78 795.08 

บริษัท มติชน จำกัด 

(มหาชน) 

ธุรก ิจหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย การพิมพ

หนังสือพิมพ หนังสือและนิตยสาร การบริการ

โฆษณาและจัดทำสื ่อเพื ่อการโฆษณาทุกรูปแบบ 

รวมถึงเอกสารโฆษณา การมีสวนรวมในการจัดแสดง

งานและกิจกรรมหลากหลายประเภท 

ไทย 1,686.68 673.64 1,968.52 420.16 

หมายเหตุ: 1/  มูลคาราคาตลาด ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 

(1) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี เปนการนำมูลคาหุนตามบัญชีของ NBC ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงในวิธีมูลคาหุนตามบญัชี คูณกับคาเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) สวนราคาตลาดตอมูลคา

ตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงขางตนในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันยอนหลังไปจนถึง 360 วันยอนหลัง โดย

มูลคาสวนของผูถือหุนของ NBC มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชขีอง NBC 

บริษัท 
P/BV Ratio (เทา) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

บริษัท อารเอส 

จำกัด (มหาชน) 
7.43 7.77 8.07 8.66 8.59 8.47 8.73 9.58 9.25 

บริษัท ทีวี ไดเร็ค 

จำกัด (มหาชน) 
1.47 1.55 1.66 1.65 1.61 1.63 1.62 1.74 1.71 

บริษัท มติชน จำกัด 

(มหาชน) 
1.10 1.11 1.11 1.09 1.03 0.98 0.91 0.80 0.72 

คามัธยฐาน P/BV 1.47 1.55 1.66 1.65 1.61 1.63 1.62 1.74 1.71 

มูลคาสวนของผูถือ

หุนตามบัญชี  

(ลานบาท) 

616.96 616.96 616.96 616.96 616.96 616.96 616.96 616.96 616.96 

มูลคาสวนของผูถือ

หุน  

(ลานบาท) 

909.73 954.27 1022.62 1018.21 993.54 1006.71 997.63 1072.34 1055.24 

มูลคาบาทตอหุน 0.81 0.85 0.91 0.91 0.88 0.90 0.89 0.95 0.94 

มูลคาสวนของผูถือ

หุนจากการเขาทำ

รายการ (รอยละ 

61.46) 

559.12 586.50 628.50 625.79 610.63 618.73 613.14 659.06 648.55 

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยขอมูลทางการเงินเปนขอมูลจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/BV ของบริษัทเทียบเคียงสำหรับงวด 12 เดือนยอนหลังเทากับ 1.47 – 1.71

เท า ส งผลใหม ูลค าส วนของผ ู ถ ือห ุ นด วยว ิธ ีอ ัตราส วนราคาตลาดตอม ูลค าตามบ ัญช ีของ NBC เท ากับ  

909.73 – 1,072.34 ล  านบาท ด ั งน ั ้ นม ู ลค  าการ เข  าทำรายการ ( ร  อยละ 61.46) ของ NBC จะ เท  า กับ  

559.12 – 659.06 ลานบาท หรือ 0.81 – 0.95 บาทตอหุน ซึ่งต่ำกวามูลคายุติธรรมของ NBC ที่ใชในการเขาทำ

รายการที่ 898.34 ลานบาทหรือ 1.30 บาทตอหุน เทากับ 239.28 – 339.22 ลานบาท หรือ 0.49 – 0.35 หรือต่ำ

กวาในอัตรารอยละ 62.24 – 73.36 ของของมูลคายุติธรรมของ NBC ท่ีใชในการเขาทำรายการดังกลาว 

ทั้งนี้ การประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NBC ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี เปนการแสดงมูลคาทางบัญชีของ 

NBC ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโตของ NBC ในอนาคต จึง

อาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของ NBC ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวาวิธี

มูลคาทางบัญชีอาจเปนวิธีท่ีไมเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NBC 
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(2) วิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนราคาตอกำไรสุทธิตอหุน (P/E) ของกลุม NBC ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ NBC คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน P/E ของบริษัทท่ี

เทียบเคียง โดยมูลคาสวนของผูถือหุนของ NBC มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคาหุนตามราคาตลาดตอกำไรสุทธิของ NBC 

บริษัท 
P/E Ratio (เทา) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

บริษัท อารเอส 

จำกัด (มหาชน) 
124.81 130.37 135.53 145.33 144.23 142.26 146.57 160.80 155.26 

บริษัท ทีวี ไดเร็ค 

จำกัด (มหาชน) 
(3.32) (3.48) (3.73) (3.71) (3.62) (3.67) (3.64) (3.91) (3.85) 

บริษัท มติชน 

จำกัด (มหาชน) 
7.75 7.88 7.85 7.68 7.26 6.96 6.42 5.65 5.13 

คามัธยฐาน P/E 7.75 7.88 7.85 7.68 7.26 6.96 6.42 5.65 5.13 

กำไรสุทธิของ 

NBC 

(ลานบาท) 

(103.77) (103.77) (103.77) (103.77) (103.77) (103.77) (103.77) (103.77) (103.77) 

มูลคาสวนของผู

ถือหุน  

(ลานบาท) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

มูลคาสวนของผู

ถือหุนจากการเขา

ทำรายการ (รอย

ละ 61.46) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยขอมูลทางการเงินเปนขอมูลจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เนื่องจากในงวด 12 เดือนยอนหลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเทากับ (103.77) ลานบาท ซึ่ง

เปนจำนวนติดลบ ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมสามารถประเมินมลูคาหุนดวยอัตราสวนเปรียบเทียบระหวาง

มูลคากิจการตอกำไรสุทธิ ของ NBC อีกทั้ง วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสราง

รายได โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมิน

มูลคาดวยวิธีน้ีไมอาจสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของ NBC  
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(3) วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัด

จ ำ ห น  า ย  (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: 

EV/EBITDA) 

การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คา

เสื ่อมราคา และคาจัดจำหนาย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization: EV/EBITDA) ของ NBC เปนการนำกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาจัด

จำหนาย ท่ีปรากฏในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของ NBC คูณดวยคามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน 

EV/EBITDA ของบริษัทท่ีเทียบเคียงขางตน โดยมูลคาสวนของผูถือหุนของแต NBC มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางมูลคาหุนตามมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนิติบุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย 

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยขอมูลทางการเงินเปนขอมูลจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

บริษัท 
EV/EBITDA Ratio (เทา) 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

บริษัท อารเอส จำกัด 

(มหาชน) 
28.36 29.40 30.36 32.18 31.97 31.61 32.41 35.06 34.02 

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด 

(มหาชน) 
(9.83) (10.09) (10.48) (10.46) (10.31) (10.39) (10.34) (10.77) (10.67) 

บริษัท มติชน จำกัด 

(มหาชน) 
7.45 7.56 7.53 7.40 7.06 6.82 6.37 5.75 5.33 

คามัธยฐาน EV/EBITDA 7.45 7.56 7.53 7.40 7.06 6.82 6.37 5.75 5.33 

EBITDA ของ NBC (ลาน

บาท) 
(39.93) (39.93) (39.93) (39.93) (39.93) (39.93) (39.93) (39.93) (39.93) 

มูลคากิจการ  

(ลานบาท) 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

บวก: เงินสดและรายการ

เทียบเทาเง ินสด (ลาน

บาท) 

17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 

หัก: หนี้สินสุทธิ  

(ลานบาท) 
196.58 196.58 196.58 196.58 196.58 196.58 196.58 196.58 196.58 

หัก:สวนของผูถือหุนสวน

นอย 
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

มูลคาสวนของผูถือหุน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

มูลคาสวนของผู ถ ือหุน

จากการเขาทำรายการ 

(รอยละ 61.46) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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เนื่องจากในงวด 12 เดือนยอนหลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คา

เสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (EBITDA) เทากับ (39.93) ลานบาท ซึ่งเปนจำนวนติดลบ ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงไมสามารถประเมนิมูลคาหุนดวยอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนิติ

บุคคล คาเสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (EV/EBITDA) ของ NBC อีกทั้ง วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของ

แตละบริษัท อาทิ โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบันและ

อนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีน้ีไมอาจสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของ NBC 

3.5.5 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach)  

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เปนวิธีคำนวณมูลคาหุ นท่ี

เหมาะสมของกิจการ โดยใชคามัธยฐานของอัตราสวน EV/EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลัง ของบริษัท

เทียบเคียงในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต และ E-Commerce มาคูณกับ EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนยอนหลัง

ของ NBC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยการประเมินมูลคาดวยวิธีดังกลาวจะมีความแตกตางของแตละธุรกรรม เชน 

ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน ขอมูลของ

ธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 

ตารางขอมูลของธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน  

วันที่ ผูถูกซ้ือ ประเทศ 
สัดสวนการซ้ือ 

(รอยละ) 

มูลคาการซ้ือขาย 

(ลานบาท) 

อัตราสวน 

EV/EBITDA (เทา) 

ม.ค. 65 
Jiu Zun Digital Interactive Entertainment 

Group Holdings Limited 
จีน 71.90 767.38 34.33 

ส.ค. 58 Zhejiang Daily Digital Culture Group Co., Ltd. จีน 29.99 380.24 13.93 

ธ.ค. 47 Jagran Prakashan Ltd. อินเดีย 26.00 1,336.13 12.54 

ส.ค. 58 Alibaba Group Holding Ltd. จีน 1.10 79,104.95 47.78 

มิ.ย. 59 Alibaba Group Holding Ltd. จีน 1.08 71,409.64 33.91 

มิ.ย. 59 Alibaba Group Holding Ltd. จีน 0.22 14,282.00 33.91 

มี.ค. 64 Rakuten Group Inc. ญี่ปุน 13.45 68,263.30 30.29 

มัธยฐาน 22.11 

ที่มา:  Bloomberg ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 
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ตารางขอมูลของบริษัทตาง ๆ 

ผูถูกซ้ือ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ประเทศตลาด

หลักทรัพย 

Jiu Zun Digital Interactive 

Entertainment Group 

Holdings Limited 

Aboitiz Power Corporation ประกอบธุรกิจการใหบริการเนื้อหาความบันเทงิดิจิทัลใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน กอต้ังขึ้นในป 2554 โดยมีกลุมเนื้อหาทีห่ลากหลายซ่ึง

ประกอบดวย: (i) เกมมอืถือที่เลนบนระบบปฏิบัติการ Android เปนหลัก (ii) นติยสาร

อิเล็กทรอนิกสและ (iii) เนื้อหาส่ือดิจิทัลอื่น ๆ เชนการตูนและเพลง 

จีน 

Zhejiang Daily Digital 

Culture Group Co., Ltd 

Zhejiang Daily Digital Culture Group Co., Ltd. ประกอบธุรกิจส่ือขาวเปนหลัก และ

ธุรกิจของบริษัทประกอบดวยการโฆษณาและการตลาดออนไลน หนังสือพิมพและส่ิงพิมพ

ตามวาระ การดำเนินงานของเกมออนไลน การใหบริการการพิมพ การใหบริการเสริมแบบ

ไรสาย กาใหบริการแพลตฟอรม 

จีน 

Jagran Prakashan Ltd 

Jagran Prakashan Ltd ประกอบธุรกจิารพิมพและจัดพิมพหนังสือพิมพและนิตยสาร 

กิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท ไดแก ธุรกจิโฆษณากลางแจง บริการจัดการและเปดใชงาน

กิจกรรม และธุรกจิดิจิทัล 

อินเดีย 

Alibaba Group Holding Ltd 
Alibaba Group Holding Ltd ประกอบธุรกิจใหบริการปลีก คาสง บน ดิจิทัลแพลตฟอรม 

Market place บริการโลจิสติกส บริการคลาวด บริการเครือขายเสมือนจริง และอื่น ๆ 
จีน 

Rakuten Group Inc Rakuten Group Inc ประกอบธุรกิจ E-commerce เปนหลัก ดิจิทัลคอนเทนต และ

บริการทางการเงินอื่น ๆ 
ญี่ปุน 

คามัธยฐาน (Median) ของอัตราสวน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอ่ืนในอดีตเทากับ 22.11 เทา 

ตารางการคำนวณมูลคาหุนจากการเทียบกับธุรกรรมท่ีใกลเคียงกัน 

หนวย : ลานบาท 
งวด 12 เดือนยอนหลัง 

คามัธยฐาน 

อัตราสวน EV/EBITDA (เทา) 33.91 

EBITDA ของ NBC (39.93) 

มูลคากิจการ (Enterprise Value) N/A 

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร 17.66 

หัก: หนี้สินสุทธิ (ลานบาท) (196.58) 

หัก:สวนของผูถือหุนสวนที่ไมมีอำนาจควบคุม (0.30) 

มูลคาสวนของผูถือหุน N/A 

บาทตอหุน N/A 

มูลคาสวนของผูถือหุนจากการเขาทำรายการ (รอยละ 61.46) N/A 

                         ที่มา: งบการเงินสอบทานของ NBC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มูลคาสวนของผูถือหุ นของ NBC ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกันไมสามารถคำนวณได 

เนื ่องจาก NBC มี EV/EBITDA ติดลบ เทากับ 39.93 ลานบาท ดังนั ้น ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมสามารถ

ประเมินมูลคาหุนดวยวิธเีปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน (Transaction Comparable Approach) ของ NBC 

ได 
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อีกท้ังการประเมินมูลคาดวยวิธีน้ีมีความผันผวนของหลายปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน ระยะเวลาท่ีเกิดข้ึน 

จึงเปนวิธีท่ีอาจสงผลให การประเมินมูลคามีความคลาดเคลื่อน สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีน้ีอาจจะไมสะทอน

มูลคาท่ีแทจริงของ NBC 
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3.5.6 วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระทำการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที ่ NBC คาดวาจะไดรับจากการดำเนินงาน (Free Cash Flow to Firm) 

(“FCFF”) ซึ ่งไดจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ NBC เปนระยะเวลา 5 ป ในชวงเวลาวันที่ 1 

มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งมาจากกระแสเงินสดของ 2 บริษัทยอยไดแก HPS และ Nation News โดย

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานตาง ๆ เชน รายไดจากการขายสินคาของ HPS สมมติฐานราคาของ

คาโฆษณาและจำนวนโฆษณาของธุรกิจสื่อในกลุม Nation News รวมทั้งสมมติฐานอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญตอการ

ประเมินมูลคา โดยอางอิงจากการวิเคราะหบนขอมูล และขาวสารตาง ๆ ท่ีเปดเผยสูสาธารณะ และขอมูลจากบริษัทฯ 

ในฐานะผูถือหุนใหญของ NBC ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

• การประมาณการรายได ตนทุน คาใชจาย ในการจัดทำประมาณการทางการเงิน เปนไปภายใตภาวะ

เศรษฐกิจและสถานการณปจจุบัน โดยพิจารณาถึงสถานการณ COVID-19 อันสงผลให NBC ไดรับ

ผลประโยชนจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีแนวโนมท่ีจะบริโภคสื่อผานชองทางอินเทอรเน็ตมากข้ึน 

• ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหนำ FCFF มาคิดลดใหเปนไปภายใตภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ

ในปจจุบันดวยอัตราตนทุนทางการเงินถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 

(“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยนำผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกลาวมารวมกับเงิน

สดและสินทรัพยเพื่อการลงทุนในปจจุบัน ทั้งนี ้ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดตัวแปรที่ใชในการ

คำนวณอัตราคิดลด โดยใชขอมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งเปนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัทฯ มีมติใหบริษัทฯ เขาทำรายการ 

• ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำประมาณการทางการเงินของ FCFF โดยอางอิงขอมูล และสมมติฐานท่ี

ไดรับจากขอมูล และขาวสารตาง ๆ ท่ีเปดเผยสูสาธารณะ รวมไปถึงการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ  

โดยประมาณการทางการเงินและขอสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของ NBC มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                                                                     บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย       

 

60 | หนา 

 

1. รายได 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดของ NBC โดยรายไดของ NBC มาจาก 2 บริษัทยอย อันประกอบไปดวย 

(1) รายไดจาก HPS และ (2) รายไดจาก Nation News โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปน้ี 

1.1 รายไดจาก HPS 

รายไดจาก HPS ประกอบดวยรายไดจากการขายสินคา และรายไดจากการสงสินคา  

• รายไดจากการขายสินคา (Home Shopping) 

HPS ดำเนินธุรกิจการขายสินคาผานชองทางตาง ๆ ประกอบไปดวยการขายสินคาผานทางโทรทัศน (TV 

Home Shopping) และการขายสินคาผานชองทางออนไลนบนแพลตฟอรม E-Commerce ของ HPS 

และแพลตฟอรมอ่ืน ๆ โดยสินคาประกอบไปดวย สินคาท่ีรับมาจากบริษัทท่ีเปนบุคคลท่ีสาม (“Vendor 

Product”) และสินคาที ่ผลิตเองโดย HPS (“House Brand”) ภายใตเครื ่องหมายการคา “Happy 

life+” 

ทั้งน้ี รายไดจากการขายสินคาของ HPS ในป 2564 มีการปรับตัวลดลงจากป 2563 อยางมีนัยสำคัญ 

เทากับ 223.42 และ 370.32 ลานบาท ตามลำดับ เนื ่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของ

ผูบริโภค โดยในป 2564 ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่นิยมซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น จากเดิมท่ี

ผูบริโภคนิยมซื้อสินคาผานชองทางโทรทัศน ซึ่ง HPS ไดปรับนโยบายใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ

ผูบริโภคมากข้ึน โดยการขยายชองทางการขายสินคาออนไลนผานแพลตฟอรม E-Commerce ของ HPS 

และอื ่น ๆ เชน Lazada, Shopee และ JD Central เปนตน เพื ่อรองรับกับพฤติกรรมผู บริโภคท่ี

เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มยอดขายสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น ซึ่งสินคาท่ี HPS มีจำหนายใน

ปจจุบันไดแก เครื่องสำอาง เครื่องใชไฟฟา สินคาไอที สินคาแฟชั่น สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องประดับ 

โดยมีผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพเปนสินคา House Brand ท่ีสำคัญ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดจากการขายสินคาจากการคำนวณอัตราการเติบโตเฉลี่ย

ตอป (CAGR) ของรายไดจากการขายสินคาระหวางป 2562 – 2564 ซึ่งเทากับรอยละ 20.96 และ

กำหนดใหอัตราการเติบโตดังกลาวคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เชื่อวามีความสมเหตุสมผลในการตั้งสมมติฐานใหรายไดจากการขายสินคาเติบโตตามอัตราการเติบโต

เฉลี่ยตอปท่ีอัตรารอยละ 20.96 เนื่องจากอัตราการเติบโตดังกลาวมีความใกลเคียงกับ (1) อัตราการ

เติบโตในอดีตของอุตสาหกรรม E-Commerce ในประเทศไทย ซึ่งสมาคมอีคอมเมิรซไทยประเมินวา

ม ูลค าของอุตสาหกรรม E-Commerce ในป 2564 เต ิบโตร อยละ 21.00 เม ื ่อเท ียบกับป 2563  

(2) สมาคมผูประกอบการพาณชิยอิเลก็ทรอนิกสไทยไดประเมินแนวโนมของอุตสาหกรรม E-Commerce 

ในป 2565 เติบโตไมต่ำกวารอยละ 30.00 และ (3) กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคนิภัทรไดทำการประมาณ
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การการเติบโตของอุตสาหกรรม E-Commerce เทากับรอยละ 20.004

1 โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได

ประมาณการรายไดจากการขายสินคาของ HPS ดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการขายสินคา 152.71 370.32 223.42 270.24 326.87 395.37 478.22 587.44 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - 142.50 (39.67) 20.96 20.96 20.96 20.96 20.96 

 

• รายไดจากการสงสินคา (Logistic Revenue) 

รายไดจากการสงสินคาของ HPS คือ รายไดจากการเก็บคาขนสงสินคาจากลูกคาเมื่อลูกคาสั่งซื้อสินคา

ผานชองทางโทรทัศน หรือผานชองทางออนไลนบนแพลตฟอรมของ HPS ทั้งน้ี ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดประมาณการรายไดจากการสงสินคา โดยกำหนดสัดสวนของรายไดจากการสงสินคาตอรายได

จากการขายสินคาตลอดการประมาณการ ใหมีสัดสวนเทากับในป 2564 เพื่อเปนการประมาณการแบบ

อนุรักษนิยม (Conservative) ซึ่ง HPS มีรายไดจากการสงสินคาเปนสัดสวนรอยละ 3.40 ของรายไดจาก

การขายสินคา ดังแสดงในตารางตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการสงสินคา 15.78 21.82 7.60 9.19 11.12 13.45 16.26 19.67 

สัดสวนของรายไดจากการสงสินคาตอรายไดจาก

การขายสินคา (รอยละ) 
10.34 5.89 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

ทั้งน้ี สัดสวนดังกลาวลดลงระหวางป 2562 - 2564 เนื่องจาก HPS มีรายไดจากการสงสินคาลดลงเมื่อ

เทียบกับรายไดจากการขายสินคา เนื่องจากนโยบายการขยายชองทางการขายสินคาออนไลนของ HPS 

ซึ่ง HPS ไมสามารถเก็บคาขนสงสินคาไดจากการขายสินคาผานแพลตฟอรม E-Commerce อ่ืน ๆ ไดแก 

Lazada และ Shopee เปนตน สงผลให HPS มีรายไดจากการสงสินคาลดลง ประกอบกับนโยบาย

การตลาด โดยการลดหรือยกเวนการเก็บคาขนสงสินคาสำหรับสินคาบางรายการที ่จำหนายบน

แพลตฟอรมออนไลนของ HPS 

สรุปประมาณการรายไดของ HPS 

จากสมมติฐานในการประมาณการที่ระบุไวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปประมาณการรายไดจากการ

ขายสินคาและรายไดจากการสงสินคาของ HPS ระหวางป 2565 – 2569 ไดดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการขายสินคา 152.71 370.32 223.42 270.24 326.87 395.37 478.22 587.44 

รายไดจากการสงสินคา 15.78 21.82 7.60 9.19 11.12 13.45 16.26 19.67 

รายไดรวมของ HPS 168.49 392.14 231.02 279.43  337.99  408.82  494.49  598.11 

 
1 “ตีแผสมรภูมิ E-Commerce ไทย ตรงไหนคือโอกาส” จัดทำโดยกลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร 
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1.2 รายไดจาก Nation News 

Nation News ดำเนินธุรกิจดานสื่อออนไลน เปนธุรกิจสื่อรูปแบบใหม (New Media) ดวยการนำขอมูลขาวสารที่ผลิต

ขึ้นมาพัฒนาเปนบริการดานขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ เผยแพรผานชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม เชน เว็บไซต 

และสื่อสังคมออนไลน บนโทรศัพทเคลื่อนท่ีและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ผานแพลตฟอรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง 

Nation News ไดดำเนินธุรกิจผานเครื่องหมายทางการคาตาง ๆ ไดแก  

• Thai News ดำเนินธุรกิจใหบริการขอมูลขาวสาร ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ อินเทอรเน็ต ธุรกิจสื่อออนไลน ซึ่ง

บริหารภายใตหนวยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเปนสื่อออนไลนบนชองทางตาง ๆ เชน Facebook, Website, YouTube, 

Line, Twitter และ 

• The People ดำเนินธุรกิจผลิตและเผยแพรเน้ือหา (Content) โดยการผลิตบทความและวิดีโอในรูปแบบเน้ือหา

เชิงโฆษณา (Advertorial) ผานสื่อในเครือ The People และเผยแพรโฆษณา (PR Post) รวมถึงประกอบธุรกิจ 

Non-Content ไดแก การจัดงานกิจกรรม (“Event”) ของ The People  

ดังน้ัน รายไดของ Nation News จึงประกอบไปดวย  

• รายไดจากธุรกิจ Thai News ประกอบไปดวย  

รายไดจากเครือขายโฆษณา (“Ads Network”) เปนรายไดจากการลงโฆษณาบนเครือขายสำหรับการลง

โฆษณาบนแพลตฟอรมตาง ๆ เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน และอื่น ๆ ที่อยูภายใตเครื่องหมายการคาของ 

Thai News โดยทาง Nation News จะไดรับรายไดจากการเขาถึงเนื้อหาที่แสดงอยูบนแพลตฟอรมตาง ๆ 

เรียกวา Impression และทุก ๆ 1,000 ครั้ง Nation News จะไดรับเงินตามจำนวน CPM (Cost per 1,000 

Impression) 

ที ่ปร ึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดจากเครือขายโฆษณาของ Thai News โดยจำนวน 

Impression ของ Thai News ไดมีการปรับตัวลดลงอยางมีนัยสำคัญตั้งแตป 2562 โดยเหลือจำนวน 526.59 

ลานครั้งในป 2564 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทฯ และจากการวิเคราะหอุสาหกรรม ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเช่ือวา Thai News จะสามารถเพ่ิมจำนวน Impression ในปถัด ๆ ไปได จาก

นโยบายเพิ่มจำนวนเนื้อหาบนเครือขายออนไลนเพื่อดึงดูดผูใชบริการ Thai News มากขึ้น และกำหนดให

อัตราการเติบโตของ Impression คงท่ีรอยละ 10.00 ระหวางป 2565 – 2567 อางอิงจากสมาคมมเีดียเอเยน

ซี ่ และธุรกิจสื ่อแหงประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : MAAT)  และที ่ปร ึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการวาอัตราการเติบโตของ Impression จะลดลง จากขอจำกัดของอัตราการ

เติบโตของจำนวนผูใชงาน จึงไดปรับอัตราการเติบโตดังกลาวลดลงเหลือรอยละ 8.75 และ 7.50 ในป 2568 

และ 2569 ตามลำดับ รวมถึงกำหนดให CPM เติบโตคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการในอัตรารอยละ 5.00 

เนื่องจากอัตราการเติบโตดังกลาวใกลเคียงกับการคาดการณของสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแหง

ประเทศไทย โดยท่ีปรึกษาทางการเงินไดประมาณการรายไดจากเครือขายโฆษณาของ Thai News ดังตอไปน้ี 
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หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากเครือขายโฆษณา 18.73 29.47 16.82 19.43 22.44 25.92 29.60 33.41 

Impression (ลานคร้ัง) 2,904.38 2,492.47 526.59 579.25 637.17 700.89 762.21 819.38 

อัตราการเติบโตของ Impression (รอยละ) - - - 10.00 10.00 10.00 8.75 7.50 

CPM (บาท) 6.45 11.82 31.95 33.55 35.22 36.98 38.83 40.78 

อัตราการเติบโตของ CPM (รอยละ) - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

รายไดจากการขายตรง (“Direct Sales”) เปนรายไดจากการสรางและเผยแพรเนื ้อหาเชิงโฆษณาบน

แพลตฟอรมตาง ๆ ของ Thai News เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน และอ่ืน ๆ โดยเน้ือหาท่ีเผยแพรน้ันจะ

เปนเนื้อหาที่เปนการโฆษณาสินคาหรือบริการของลูกคาโดยตรงเพื่อดึงดูดใหผูใชบริการของ Thai News 

เกิดความตองการซื้อสินคาหรือบริการของลูกคา โดยในป 2564 Thai News มีจำนวนการขายตรง 128 

รายการ และมีราคาขายเฉลี่ยประมาณ 20,000.00 บาทตอรายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการรายไดจากการขายตรงในป 2565 – 2569 โดยการ

กำหนดอัตราการเติบโตของจำนวนการขายตรงรอยละ 10.00 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ อางอิง

จากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย และกำหนดใหราคาขายเฉลี่ยเติบโตในอัตรารอยละ 

5.00 คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการอางอิงจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย โดย

ท่ีปรึกษาทางการเงินไดประมาณการรายไดจากการขายตรงของ Thai News ดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการขายตรง 0.28 4.33 2.53 2.91  3.38  3.92  4.54  5.25  

ราคาขายเฉล่ีย (ลานบาทตอรายการ) - - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

อัตราการเติบโตของราคาขายเฉล่ีย (รอยละ) - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

จำนวนการขายตรง (รายการ) - - 128 141 156 172 190 209 

อัตราการเติบโตของจำนวนการขายตรง (รอยละ) - - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

หมายเหต:ุ ราคาขายเฉล่ียและจำนวนการขายตรงในป 2562 – 2563 ไมมีขอมูลจากบริษัทฯ 

รายไดจากการตลาดแบบพันธมิตร (“Affiliate Marketing”) เปนรูปแบบการตลาดแบบตัวแทนนายหนา 

โดยการแสดงลิงก (Link) ของลูกคาบนแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ ของ Thai News เมื่อผูใชบริการของ 

Thai News ซื ้อส ินคาหรือบริการผานลิงกดังกลาว Nation News จะไดร ับรายไดเปนคาตอบแทน 

(Commission) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดจากการตลาดแบบพันธมิตรระหวางป 2565 – 2569 โดย

กำหนดอัตราการเติบโตคงท่ีรอยละ 10.00 ระหวางป 2565 – 2567 อางอิงจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และ

ธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการวาอัตราการเติบโตดังกลาวจะลดลง 

จากขอจำกัดของอัตราการเติบโตของจำนวนผูใชงาน จึงไดปรับอัตราดังกลาวลดลงเหลือรอยละ 8.75 และ 

7.50 ในป 2568 และ 2569 ตามลำดับ 
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หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการตลาดแบบพันธมิตร - 3.18 4.18 4.60 5.06 5.57 6.06  6.51  

อัตราการเติบโต (รอยละ) - - - 10.00 10.00 10.00 8.75 7.50 

หมายเหตุ: Nation News เริ่มมีรายไดจากการตลาดแบบพันธมิตรในป 2563 

สรุปประมาณการรายได Thai News 

จากสมมติฐานในการประมาณการที่ระบุไวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปการคาดการณของรายไดจาก Thai 

News ไดดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากเครือขายโฆษณา 18.73 29.47 16.82 19.43 22.44 25.92 29.60 33.41 

รายไดจากการขายตรง 0.28 4.33 2.53 2.91  3.38  3.92  4.54  5.25  

รายไดจากการตลาดแบบพันธมิตร - 3.18 4.18 4.60  5.06  5.57  6.06  6.51  

รายได Thai News 19.01 33.80 23.54 26.95  30.89  35.41  40.20  45.17  

  

• รายไดจากธุรกิจ The People ประกอบดวย 

รายไดจาก Ads Network เปนรายไดจากการลงโฆษณาบนเครือขายสำหรับการลงโฆษณาบนแพลตฟอรม

ตาง ๆ เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน และอื่น ๆ ที่อยูภายใตเครื่องหมายการคาของ The People โดย

ทาง Nation News จะไดร ับรายไดจากการเขาถึงเนื ้อหาที ่แสดงอยู บนแพลตฟอรมตาง ๆ เรียกวา 

Impression และทุก ๆ 1,000 คร ั ้ง Nation News จะได ร ับเง ินตามจำนวน CPM (Cost per 1,000 

Impression “CPM”) ซึ่งจากการประมาณซึ่งเปนเครือขายสำหรับการลงโฆษณา ที่รวบรวมชองทาง

โฆษณาไวบนหนาเว็บไซต 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดจากเครือขายโฆษณาของ The People โดยแบงเปน

รายไดจากเครือขายโฆษณาบน Facebook และ Google โดยกำหนดใหอัตราการเติบโตของจำนวน 

Impression คงที่รอยละ 10.00 ระหวางป 2565 – 2567 อางอิงจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อ

แหงประเทศไทย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการวาอัตราการเติบโตดังกลาวจะลดลง จาก

ขอจำกัดของอัตราการเติบโตของจำนวนผูใชงาน จึงไดปรับอัตราดังกลาวลดลงเหลือรอยละ 8.75 และ 

7.50 ในป 2568 และ 2569 ตามลำดับ และกำหนดอัตราการเติบโตของ CPM รอยละ 5.00 คงท่ีตลอด

ระยะเวลาประมาณการ สอดคลองกับการคาดการณของสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแหงประเทศ

ไทย โดยท่ีปรึกษาทางการเงินไดประมาณการรายไดจากเครือขายโฆษณาของ The People ดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากเครือขายโฆษณาบน Facebook - - 0.26 0.30  0.35  0.40  0.46  0.52  

Impression (ลานคร้ัง) - - 11.39 12.52 13.78 15.15 16.48 17.72 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - - - 10.00 10.00 10.00 8.75 7.50 

CPM (บาท) - - 22.91 24.05 25.26 26.52 27.84 29.24 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

รายไดจากเครือขายโฆษณาบน Google - - 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 
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หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

Impression (ลานคร้ัง) - - 9.23 10.15 11.17 12.28 13.36 14.36 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - - - 10.00 10.00 10.00 8.75 7.50 

CPM (บาท) - - 5.42 5.69 5.98 6.28 6.59 6.92 

อัตราการเติบโต (รอยละ) - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

 

Direct Sales เปนรายไดจากการสรางและเผยแพรเนื ้อหาเชิงโฆษณาบนแพลตฟอรมตาง ๆ ของ The People เชน 

เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน และอ่ืน ๆ โดยเน้ือหาท่ีเผยแพรน้ันจะเปนเน้ือหาท่ีเปนการโฆษณาสินคาหรือบริการของลูกคา

โดยตรงเพื่อดึงดูดใหผูใชบริการของ The People เกิดความตองการซื้อสินคาหรือบริการของลูกคา โดยในป 2564 The 

People มีจำนวนการขายตรง 29 รายการ ซึ่งจำนวนน้ีเปนจำนวนรวมตั้งแตเดือนตุลาคม – ธันวาคม ป 2564 เน่ืองจาก 

The People เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมป 2564 และมีราคาขายเฉลี่ยประมาณ 60,000.00 บาทตอรายการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประมาณการรายไดจากการขายตรงในป 2565 – 2569 โดยการกำหนดอัตราการ

เติบโตของจำนวนการขายตรงรอยละ 10.00 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ อางอิงจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และ

ธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย และกำหนดใหราคาขายเฉลี่ยเติบโตในอัตรารอยละ 5.00 คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

อางอิงจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย โดยที่ปรึกษาทางการเงินไดประมาณการรายไดจากการ

ขายตรงของ The People ดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการขายตรง - - 1.95  7.49  8.65  9.99  11.54  13.33  

ราคาขายเฉล่ีย (ลานบาทตอรายการ) - - 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 

อัตราการเติบโตของราคาขายเฉล่ีย (รอยละ) - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

จำนวนการขายตรง (รายการ) - - 29.00 127.60 140.36 154.40 169.84 186.82 

อัตราการเติบโตของจำนวนการขายตรง (รอยละ) - - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 

Event เปนรายไดท่ี Nation News ไดรับจากการจัดงานตาง ๆ ภายใตเครื ่องหมายการคา The People เชน The 

People Awards เทศกาลดนตรีของ The People และอื่น ๆ โดย Nation News มีแผนการจัดงานตาง ๆ ตลอดทั้งป

โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกในป 2565 ซึ่งไดรับรายไดจากการสนับสนุนของพารเนอร และการขายบัตรชมคอนเสิรต เปนตน 

โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดจาก Event โดยกำหนดใหรายไดเฉลี่ยจากการจัดงานเติบโตรอยละ 

5.00 เน่ืองจากอัตราการเติบโตดังกลาวใกลเคียงกับการคาดการณของสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย 

ในขณะท่ีจำนวนการจัดงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10.00 ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา อางอิงจากสมาคมมเีดีย

เอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย โดยกำหนดใหอัตราการเติบโตดังกลาวคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดในป 2565 จากการประมาณการรายไดจากทางบริษัทฯ  
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หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากการจัดงาน - - - 8.50  10.04  11.71  13.53  16.14  

รายไดเฉล่ียจากการจัดงาน (ลานบาทตอคร้ัง) - - - 0.53 0.56 0.59 0.61 0.65 

อัตราการเติบโตของรายไดเฉล่ียจากการจัดงาน (รอยละ) - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

จำนวนคร้ังการจัดงาน (คร้ัง) - - - 16 18 20 22 25 

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนการจัดงาน (รอยละ) - - - 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 

ซึ่ง NBC เริม่รับรูรายไดจาก The People จากการเขาซื้อธุรกิจจากบริษัท ครีเอท อินเทลลเีจนซ จำกัด ในเดือน

ตุลาคม 2564 ทำให Nation News เริ่มรับรูรายไดจากธุรกิจ The People ในเดือนตุลาคม 2564 แบงเปนรายได

จากเครือขายโฆษณาและรายไดจากการขายตรง สวนรายไดจากการจัดงานจะเริ่มรับรูในป 2565 จากการตอยอด

ธุรกิจของ The People 

สรุปประมาณการรายได The People 

จากสมมติฐานในการประมาณการที่ระบุไวขางตน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปประมาณการของกระแสรายไดของ 

The People ไดดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายไดจากเครือขายโฆษณา - - 0.05  0.36  0.41  0.48  0.55  0.62  

รายไดจากการขายตรง - - 1.95  7.49  8.65  9.99  11.54  13.33  

รายไดจากการจัดงาน - - -  8.50  10.04  11.71  13.53  16.14  

รายได The People - - 2.06 16.35  19.11  22.19  25.62  30.09  

 

1.3 สรุปประมาณการรายไดรวมของ NBC 

จากสมมติฐานในการประมาณการท่ีระบุไวขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปประมาณการของกระแสรายได

ของ NBC ไดดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

(1) รายได HPS 168.49 392.14 231.02 279.43 337.99 408.82 494.49 598.11 

รายได Thai News 19.01 33.80 23.54 26.95 30.89 35.41 40.20 45.17 

รายได The People - - 2.06 16.35 19.11 22.19 25.62 30.09 

(2) รายได Nation News 19.01 33.80 25.60 43.30 50.00 57.60 65.82 75.26 

รายไดรวมของ NBC 187.50 425.94 256.62 322.73 387.99 466.41 560.30 673.37 
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2. ตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงาน 

   2.1  ตนทุนจากการขายของ HPS 

ตนทุนจากการขายสินคาของ HPS ประกอบดวยตนทุนในการขายสินคา ตนทุนจากการสงสินคา คาตอบแทนพนักงาน 

คาใชจายสำหรับออกอากาศทางโทรทัศน คาใชจายในการเชาสำนักงาน และตนทุนคงที่อื่น ๆ โดยมีสมมติฐานในการ

ประมาณการดังตอไปน้ี 

• ตนทุนจากการขายสินคา 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนในการขายสินคาเทากับรอยละ 38.00 ของรายไดจากการ

ขายสินคา โดยกำหนดใหสัดสวนดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบาย

เพ่ิมสัดสวนยอดขายสินคา House Brand เมื่อเทียบกับยอดขายสินคา Vendor Product ซึ่งสินคา House 

Brand มีตนทุนนอยกวารอยละ 30.00 ของรายไดจากการขายสินคา ในขณะท่ี สินคา Vendor Product มี

ตนทุนประมาณรอยละ 50.00 ของรายไดจากการขายสินคา ทำใหสัดสวนตนทุนการขายสินคาในการ

ประมาณการลดลงจากคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ซึ่งเทากับรอยละ 48.25 ของรายไดจากการขายสินคา 

 2562A 2563A 2564A การประมาณการ 

สัดสวนของตนทุนจากการขายสินคาตอรายไดจากการขายสินคา

ของ HPS (รอยละ) 
48.12 49.18 47.47 38.00 

 

• ตนทุนจากการสงสินคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนจากการสงสินคาจากสัดสวนของตนทุนจากการสงสินคา

ตอรายไดจากการขายสนิคาของป 2564 ซึ่งเทากับรอยละ 5.32 และไดกำหนดใหสัดสวนดงักลาวคงท่ีตลอด

ระยะเวลาประมาณการ เนื่องจาก HPS มีตนทุนในการสงสินคาใหแกลูกคา รวมถึงตองจายคาสงสินคาให

แพลตฟอรม E-Commerce อื่น ๆ จากการขายสินคาผานแพลตฟอรมนั้น ๆ เชน Lazada และ Shopee 

เปนตน 

 2562A 2563A 2564A การประมาณการ 

สัดสวนตนทุนจากการสงสินคาตอรายไดจากการขายสินคาของ 

HPS (รอยละ) 
6.19 4.78 5.32 5.32 

• คาตอบแทนพนักงาน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาตอบแทนพนักงานใหเติบโตที่รอยละ 5.00 ซึ่งเปนแนวปฏิบตัิ

ท่ัวไปของบริษัทเอกชน ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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• ตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ เทากับสัดสวนของตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ ตอ

รายไดรวมของ HPS เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ระหวางป 2562 - 2564 ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 3.94 และได

กำหนดใหสดัสวนดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงิน โดยตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ ประกอบ

ไปดวย ตนทุนในการโฆษณาสินคา ตนทุนบรรจภุัณฑ เปนตน 

• คาใชจายสำหรับออกอากาศทางโทรทัศน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายสำหรับออกอากาศทางโทรทัศนใหเติบโตตามเงินเฟอ

เน่ืองจาก HPS ไมมีแผนท่ีจะออกอากาศทางโทรทัศนเพ่ิมจากป 2564 ท้ังน้ีอัตราเงินเฟอท่ีท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระไดนำมาใชในการประมาณการเทากับรอยละ 1.70 ในป 2565 และ 1.40 ในป 2566 อางอิงจาก

การประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย และไดกำหนดใหเงินเฟอเติบโตที่รอยละ 2.00 ตามกรอบ

อัตราเงินเฟอ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย และไดกำหนดใหอัตราดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลา

ประมาณการทางการเงิน 

• คาใชจายในการเชาสำนักงาน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายในการเชาสำนักงานสำหรับป 2565 เทากับ 1.48 ลาน

บาท คิดเปนอัตรารอยละ 50.00 ของคาใชจายในการเชาสำนักงานในป 2564 ซึ่งมีคาเทากับ 2.90 ลาน

บาท เนื่องจาก HPS ไดทำการยายสำนักงานในป 2565 ทำใหมีคาเชาถกูลงประมาณรอยละ 50.00 ทั้งนี้ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายในการเชาสำนักงานใหเติบโตตามเงินเฟอเทากับรอยละ 

1.70 ในป 2565 และ 1.40 ในป 2566 อางอิงจากการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย และได

กำหนดใหเงินเฟอเติบโตที่รอยละ 2.00 ตามกรอบอัตราเงินเฟอ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย และ

ไดกำหนดใหอัตราดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงิน 

• ตนทุนคงท่ีอ่ืน ๆ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนคงที่อื่น ๆ ใหเติบโตตามเงินเฟอเทากับรอยละ 1.70 ในป 

2565 และ 1.40 ในป 2566 อางอิงจากการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย และไดกำหนดให

เงินเฟอเติบโตท่ีรอยละ 2.00 ตามกรอบอัตราเงินเฟอ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย และไดกำหนดให

อัตราดังกลาวคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงิน โดยตนทุนคงทีอ่ื่น ๆ ประกอบไปดวย ตนทุน

อุปกรณในสำนักงาน ตนทุนคาโฮสติ้ง (Hosting) ตนทุนคาบริการคลังสินคา เปนตน 
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สรุปประมาณตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของ HPS 

จากสมมติฐานในการประมาณการท่ีระบุไวขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปประมาณการของตนทุนและคาใชจาย

ในการดำเนินงานของ HPS ไดดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ตนทุนจากการขายสินคา 73.48 182.11 106.06 102.69 124.21 150.24 181.72 219.81 

คาสงสินคา 9.45 17.72 11.89 14.38 17.39 21.04 25.44 30.77 

คาตอบแทนพนักงาน 17.32 37.37 18.70 19.63 20.61 21.65 22.73 23.86 

ตนทุนผันแปรอื่น ๆ 6.38 8.04 13.83 11.01 13.32 16.12 19.49 23.58 

คาใชจายสำหรับออกอากาศทางโทรทัศน 25.10 79.93 41.99 42.71 43.31 44.17 45.06 45.96 

คาใชจายในการเชาสำนักงาน 1.37 3.73 2.90 1.48 1.50 1.53 1.56 1.59 

ตนทุนคงที่อื่น ๆ 0.07 0.39 3.88 3.95 4.01 4.09 4.17 4.25 

ตนทุนขายและคาใชจายในการดำเนินงาน

ของ HPS 
133.17 329.29 199.06 195.85 224.35 258.82 300.17 349.82 
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   2.2 ตนทุนจากการใหบริการของ Nation News 

ตนทุนจากการใหบริการของ Nation News ประกอบดวยตนทุนการผลิตโฆษณา เงินตอบแทนพนักงาน คาใชจายผันแปร

อ่ืน ๆ  คาใชจายในการเชาสำนักงาน และตนทุนคงท่ีอ่ืน ๆ โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปน้ี 

• ตนทุนการผลิตโฆษณา 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนการผลิตโฆษณา เทากับสัดสวนของตนทุนการผลิตโฆษณา

ตอรายไดรวมของ Nation News เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ระหวางป 2562 - 2564 ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 4.81 

และไดกำหนดใหสัดสวนดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

 2562A 2563A 2564A การประมาณการ 

สัดสวนของตนทุนการผลิตโฆษณาตอรายไดรวมของ Nation 

News (รอยละ) 
5.46 2.86 6.09 4.81 

 

• ตนทุนจากการจดังาน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนจากการจัดงานจากสัดสวนตนทุนจากการจัดงานตอรายได

จากการจัดงานเทากับรอยละ 48.35 คงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งเปนสดัสวนจากการประมาณ

การรายไดและคาใชจายในการจัดงานของบริษัทฯ ในป 2565 

• คาตอบแทนพนักงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาตอบแทนพนักงานใหเติบโตที่รอยละ 5.00 ซึ่งเปนแนวปฏิบตัิ

ท่ัวไปของบริษัทเอกชน ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนผันแปรอื่น ๆ เทากับสัดสวนของตนทุนผันแปรอื่น ๆ ตอ

รายไดรวมของ Nation News เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ระหวางป 2562 - 2564 ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 0.34 

และไดกำหนดใหสัดสวนดังกลาวคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยตนทุนผันแปรอื่น ๆ ประกอบไป

ดวย คาเชากลอง คาบริการเชารถยนต เปนตน 

• คาใชจายในการเชาสำนักงาน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายในการเชาสำนักงานใหเติบโตตามเงินเฟอเทากับรอยละ 

1.70 ในป 2565 และ 1.40 ในป 2566 อางอิงจากการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย และได

กำหนดใหเงินเฟอเติบโตที่รอยละ 2.00 ตามกรอบอัตราเงินเฟอ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย และ

ไดกำหนดใหอัตราดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงิน 
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• ตนทุนคงท่ีอ่ืน ๆ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนคงที่อื่น ๆ ใหเติบโตตามเงินเฟอเทากับรอยละ 1.70 ในป 

2565 และ 1.40 ในป 2566 อางอิงจากการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย และไดกำหนดให

เงินเฟอเติบโตท่ีรอยละ 2.00 ตามกรอบอัตราเงินเฟอ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย และไดกำหนดให

อัตราดังกลาวคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงิน โดนตนทุนคงที่อื่น ๆ ประกอบไปดวย ตนทุน

ซอฟตแวร (Software) คาธรรมเนียมบริหารจัดการ คาอินเทอรเน็ต คาเชาเซิรฟเวอร (Server) เปนตน 

สรุปประมาณตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของ Nation News 

จากสมมติฐานในการประมาณการท่ีระบุไวขางตน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปประมาณการของตนทุนและคาใชจาย

ในการดำเนินงานของ Nation News ไดดังตอไปน้ี 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ตนทุนการผลิตโฆษณา 3.37 1.68 3.03 1.67 1.92 2.20 2.51 2.84 

คาตอบแทนพนักงาน 34.07 30.40 27.78 29.17 30.63 32.16 33.77 35.46 

ตนทุนผันแปรอื่น ๆ 0.01 0.02 0.47 0.12 0.13 0.15 0.18 0.20 

คาใชจายในการเชาสำนักงาน 4.73 4.43 3.32 3.38 3.43 3.50 3.57 3.64 

ตนทุนผันคงที่อื่น ๆ 28.75 11.15 8.90 9.05 9.18 9.36 9.55 9.74 

ตนทุนในการจัดงาน - - - 4.11 4.85 5.66 6.54 7.81 

ตนทุนขายและคาใชจายในการดำเนินงาน

ของ Nation News 
77.321/ 47.68 43.51 47.50 50.15 53.04 56.12 59.69 

หมายเหตุ: 1/ ในป 2562 Nation News มีคาใชจายในการออกอากาศประมาณ 0.55 ลานบาท 

    2.3 ตนทุนของธุรกิจ Call Center 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการตนทุนของธุรกิจ Call Center ใหเติบโตที่รอยละ 5.00 เนื่องจากตนทุนของ

ธุรกิจ Call Center สวนใหญมาจากคาตอบแทนพนักงานของหนวยธุรกิจ Call Center ซึ่งเปนแนวปฏิบัติทั่วไปของ

บริษัทเอกชน โดยกำหนดใหอัตราการเติบโตดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการ 

    2.4 สรุปประมาณตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานของ NBC 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ตนทุนขายและคาใชจายในการดำเนินงาน

ของ HPS 
133.17 329.29 199.06 195.85  224.35  258.82  300.17  349.82  

ตนทุนขายและคาใชจายในการดำเนินงาน

ของ Nation News 
77.32 47.68 43.51 47.50 50.15 53.04 56.12 59.69 

ตนทุนของธุรกิจ Call Center N/A1/ 19.01 11.59 12.17 12.78 13.42 14.09 14.79 

ตนทุนในการดำเนินการของ NBC 210.492/ 395.982/ 254.162/ 255.52 286.74 324.15 368.59 421.48 

หมายเหตุ: 1/ไมมีขอมูลสำหรับตนทุนของธุรกิจ Call Center ในป 2562  

 2/ในป 2562 – 2564 เปนมูลคาตนทุนที่ใชในการคำนวณบนโครงสรางธุรกิจภายหลังการเขาทำธุรกรรม 
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3. คาใชจายในการขายและบริหาร 

 คาใชจายในการขายและบริหารของ HPS และ Nation News ประกอบไปดวย ผลตอบแทนพนักงาน คาใชจายในการ

ขายและบริหารผันแปรอ่ืน ๆ และคาใชจายในการขายและบริหารคงท่ี โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังตอไปน้ี 

• คาตอบแทนพนักงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาตอบแทนพนักงานของ HPS และ Nation News ใหเติบโตท่ี

รอยละ 5.00 ซึ่งเปนแนวปฏิบัติท่ัวไปของบริษัทเอกชน ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

• คาใชจายในการขายและบริหารผนัแปรอ่ืน ๆ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระไดประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารผันแปรอื่น ๆ เทากับสัดสวนตอ

รายไดรวมยอนหลังของ HPS และ Nation News ป 2562 – 2564 ซึ ่งเปนสัดสวนรอยละ 9.92 และ

ประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารผันแปรอื่น ๆ ของ Nation News ใหเติบโตตามอัตราเงินเฟอ

รอยละ 1.7 ในป 2565 และรอยละ 1.4 ในป 2566 ตามลำดับ อางอิงจากการประมาณการของธนาคาร

แหงประเทศไทย และไดกำหนดใหเงินเฟอเติบโตท่ีรอยละ 2.00 ตามกรอบอัตราเงินเฟอ อางอิงจากธนาคาร

แหงประเทศไทย เนื่องจากโครงสรางคาใชจายในการขายและบริหารผันแปรอื่น ๆ ของ HPS และ Nation 

News มีความแตกตางกัน โดย Nation News มีโครงสรางคาใชจายในการขายและบริหารผันแปรอื่น ๆ ท่ี

ไมไดแปรผันตามรายได 

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหสัดสวนดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงิน 

โดยคาใชจายในการขายและบริหารผันแปรอื่น ๆ ประกอบไปดวย คาบริการอินเทอรเน็ต คาโฆษณาสินคา

บนแพลตฟอรมสื่อใหม คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน 

• คาใชจายในการขายและบริหารคงท่ี 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการคาใชจายในการบริหารคงท่ีของ HPS และ Nation News ตาม

เงินเฟอ ทั้งนี้อัตราเงินเฟอที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดนำมาใชในการประมาณการเทากับรอยละ 1.70 

ในป 2565 และ 1.40 ในป 2566 อางอิงจากการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย และได

กำหนดใหเงินเฟอเติบโตที่รอยละ 2.00 ตามกรอบอัตราเงินเฟอ อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย และ

ไดกำหนดใหอัตราดังกลาวคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณการทางการเงิน โดยคาใชจายบริหารคงท่ีประกอบ

ไปดวย คาเชาสำนักงาน คาน้ำ คาไฟฟา คาอุปกรณในสำนักงาน เปนตน 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                                                                     บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย       

 

73 | หนา 

 

3.1 สรุปประมาณการคาใชจายในการขายและบริหารของ NBC 

หนวย: ลานบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

คาใชจายในการขายและบริหารของ HPS 

คาตอบแทนพนักงาน 16.18 23.38 34.77 36.51 38.34 40.25 42.27 44.38 

คาใชจายในการขายและบริหารผันแปรอื่น ๆ 16.42 36.65 24.64 27.72 33.53 40.55 49.05 59.33 

คาใชจายในการขายและบริหารคงที่ 10.52 26.03 25.90 26.34 26.71 27.25 27.79 28.35 

รวมคาใชจายในการขายและบริหารของ HPS 43.121/ 86.061/ 85.311/ 90.57 98.57 108.05 119.11 132.05 

คาใชจายในการขายและบริหารของ Nation News 

คาตอบแทนพนักงาน 12.32 5.87 4.79 5.03 5.28 5.55 5.83 6.12 

คาใชจายในการขายและบริหารผันแปรอื่น ๆ 0.37 3.60 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

คาใชจายในการขายและบริหารคงที่ 22.74 (2.51) 10.00 10.17 10.31 10.52 10.73 10.95 

รวมคาใชจายในการขายและบริหารของ Nation 

News 
35.53 6.69 14.80 15.20 15.60 16.07 16.56 17.06 

รวมคาใชจายในการขายและบริหารของ Call 

Center 
N/A2/ 12.28 6.06 6.17 6.25 6.38 6.51 6.64 

รวมคาใชจายในการขายและบริหารของ NBC 133.74 161.35 161.64 111.94 120.42 130.50 142.17 155.75 

หมายเหตุ: 1/ในป 2562 – 2564 เปนมูลคาตนทุนที่ใชในการคำนวณบนโครงสรางธุรกิจภายหลังการเขาทำธุรกรรม  

     2/ไมมีขอมูลสำหรับคาใชจายในการขายและบริหารของ Call Center ในป 2562 
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4. รายไดอ่ืน 

4.1 รายไดอ่ืนของ HPS 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดอื่นของ HPS เทากับสัดสวนตอรายไดรวมของ HPS เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 

ตั้งแต ป 2562 – 2564 ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 1.22 และไดกำหนดใหสัดสวนของรายไดรวมคงท่ีตลอดระยะเวลาประมาณ

การทางการเงิน 

4.2 รายไดอ่ืนของ Nation News 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประมาณการรายไดอื่นของ Nation News เทากับสัดสวนตอรายไดรวมของ Nation News

เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ตั้งแต ป 2562 – 2564  ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 3.16 และไดกำหนดใหสัดสวนของรายไดรวมคงท่ีตลอด

ระยะเวลาประมาณการทางการเงิน 

5. ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

ปรึกษาทางการเงินอิสระไดกำหนดใหสวนอัตราภาษีนิติบุคคลเทากับรอยละ 20.00 ของกำไรสุทธิกอนภาษีตลอดชวง

ระยะเวลาประมาณการ 

6. เงินทุนหมุนเวียน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ NBC โดยใหระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เทากับ 

75.87 วัน ซึ่งเทากับระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2562 - 2564 และใหระยะเวลาการชำระหน้ี

เทากับ 46.02 วัน ซึ่งเทากับเฉลี่ยในการเก็บหน้ียอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2562 - 2564 ดังตอไปน้ี 

ตารางสมมติฐานเงินทุนหมนุเวียนของ NBC   

หนวย: ลานบาท 2562A1/ 2563A1/ 2564A1/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

ประมาณการระยะเวลาเกบ็หนี้ (วัน) 79.81  60.81 86.99  75.87 75.87  75.87  75.87  75.87  

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น 99.94 90.79 94.11 67.08  80.65  96.95  116.46  139.97  

ประมาณการระยะเวลาชำระหนี ้(วัน) 28.96  73.35  35.74  46.02  46.02  46.02  46.02  46.02  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 31.89 84.04 46.12 32.22  36.22  41.01  46.69  53.49  

หมายเหตุ: 1/ในป 2562 – 2564 เปนการคำนวณจากตัวเลขในงบการเงิน NBC ซึ่งเปนโครงสรางธุรกิจกอนเขาทำธุรกรรม  

     

7. คาใชจายในการลงทุน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระประมาณการคาใชจายในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปนสวนปรับปรุงสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยน้ัน

อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ซึ่งการประมาณการคาใชจายในการลงทุนของสินทรัพยดังกลาว จะ

คำนวณจากคาเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป ของคาใชจายในการลงทุนของสินทรัพยแตละรายการ ตั้งแต ป 2562 - 2564 โดยใหมี

อัตราคงท่ีตลอดการประมาณการ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการคาใชจายในการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางประมาณการคาใชจายในการลงทุน ป 2565F - 2569F 
 

หนวย: ลานบาท 

สินทรัพย คาใชจายในการลงทุนตอป 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 1.11 

อุปกรณที่ใชในการดำเนินงาน 7.57 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และเคร่ืองใชสำนักงาน 1.74 

ยานพาหนะ 1.72 

สินทรัพยไมมีตัวตน  

โปรแกรมคอมพวิเตอรและคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 3.38 

เคร่ืองหมายการคา1/ 0.61 

หมายเหตุ: 1/เครื่องหมายการคาประกอบไปดวย Thai News และ The People 

8. คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดใหการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยใน NBC เปนอัตราคงที่ตามวิธีเสนตรงตามที่ได

เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดอายุการใชประโยชนของประมาณการ

อุปกรณดังกลาวเทากับอายุการใชประโยชน (Useful Life) ซึ่งมีรายละเอียดการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสามารถ

สรุปไดดังน้ี 

ตารางสมมติฐานการคิดคาเสื่อมราคา 

สินทรัพย ระยะเวลาคิดคาเสื่อมราคา (ป) 

สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา 5 และ 10 

อุปกรณที่ใชในการดำเนินงาน 3-10 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและเคร่ืองใชสำนักงาน 5 

ยานพาหนะ 5 

โปรแกรมคอมพวิเตอรและคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 3 และ 5 

เคร่ืองหมายการคา 3 5 และ 10 

ที่มา : หมายเหตุประกอบงบการเงิน NBC  

 

9. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ท่ีใชในการคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระใชอัตราตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของเงินทุนของ NBC (Weighted Average Cost of Capital - WACC) ซึ่งเปน

คาเฉลี่ยของตนทุนสวนของผูถือหุน (Cost of Equity: “Ke”) กับอัตราดอกเบ้ียจากการกูยืม (Cost of Debt: “Kd”) ปรับ

ดวยผลประโยชนทางภาษีจากการจายดอกเบี้ย ถวงน้ำหนักดวยสัดสวนของสวนผูถือหุน (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมี

สูตรการคำนวณดังตอไปน้ี 
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การคำนวณหาตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (WACC) 

WACC  = Ke x We + Kd x (1-T) x Wd 

โดยท่ี 

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเทากับรอยละ 9.69 

Kd                 = อัตราดอกเบี ้ยเงินกู เฉลี ่ยของ NBC จากภาระหนี ้ส ินที ่มีภาระ

ดอกเบี้ย เทากับรอยละ 5.66 ประกอบไปดวยเงินกูยืมและหนี้สิน

จากการเชา  

T = อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เทากับรอยละ 20.00 ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ อางอิงจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

We  = สัดสวนของผูถือหุนเทากับรอยละ 75.84 

Wd  = สัดสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียเทากับรอยละ 24.16 

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน (Ke) โดยอางอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm – Rf) 

โดยท่ี  

Risk Free Rate (Rf)  อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ป ณ 

วันท่ี 4 มีนาคม 2565 มีคาเทากับรอยละ 2.70 

Market Return (Rm) อางอิงขอมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ (SET 

Total Return Index) เฉลี่ยยอนหลัง 15 ป เพ่ือใหคลอบคลุมวงจร

เศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีคาเทากับรอยละ 10.13 และบวก

เพิ่มเบี้ยประกันความเสี่ยงในประเทศ (country risk premium) 

จากสถานการณสภาพเศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดทุน

โดยรวมของประเทศ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอางอิงเบ้ีย

ป ร ะ ก ั น ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ ม า จ า ก  NYU Stern 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Pag

e/datafile/ctryprem.html) ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 1.58 สงผลให

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนรอยละ 

11.71 

Levered Beta (β) Levered Beta เพื่อใชในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู ถือ

หุ น (Ke) มีค าเทากับ 0.78 โดยอางอิงจาก Beta รายวันเฉลี่ย

ยอนหลัง 15 ปของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ

ใกลเคียงกับ NBC และมีอัตราสวนมูลคาตลาดใกลเคียงกัน ไดแก 

บริษัท อารเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)  

และบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณา Levered Beta 
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และปรับปรุงโครงสรางทางการเงินของแตละบริษัท ที ่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดใชคามัธยฐานของ Beta จากบริษัทเทียบเคียง 

โดยปรับปรุงใหเปน Levered Beta ดวยโครงสรางทางการเงินของ 

NBC (ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังน้ี  

Levered Beta = Bu (1+ (1-t) (D/E) ) 

ดังน้ัน 

Ke   = 2.70% + [ 0.78 x ( 11.71% - 2.70% ) ]   =     9.69% 

ที ่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณตนทุนทางการเงินถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of 

Capital: WACC) ตามโครงสรางเงินทุนของ NBC เทากับรอยละ 8.44 อันมีรายละเอียดดังน้ี 

WACC  = 9.69% x 75.84% + 5.66% x ( 1 – 20.00% ) x 24.16% 

=  8.44% 
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10. สรุปประมาณการทางการเงินของ NBC 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดสรุปการประมาณการทางการเงินของ NBC โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางการประมาณการทางการเงินของ NBC 

หนวย: ลานบาท 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 

รายได 327.50  393.69  473.21  568.41  683.04  

ตนทุนและคาใชจาย (367.47) (407.70) (455.78) (512.54) (580.05) 

EBIT (39.97) (14.01) 17.43  55.87  102.99  

EBIT x (1– Tax Rate) (39.97) (14.01) 13.95  44.70  82.40  

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 20.05 22.24 24.42 26.61 28.79 

เงินทุนหมุนเวียน 8.77  (10.13) (12.19) (14.63) (17.66) 

คาใชจายในการเงินลงทุน (16.13) (16.13) (16.13) (16.13) (16.13) 

เงินสดรับจากการขาย NNV 239.73 - - - - 

เงินสดรับจากการชำระหนี้จาก NNV 221.30 - - - - 

กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF) 433.76  (18.03) 10.06  40.54  77.40  

Discount Factor  0.92  0.85  0.78  0.72  0.67  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอิสระสทุธิ 399.99  (15.33) 7.89  29.32  51.61 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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ตารางการคำนวณมูลคาของ NBC 

โดยมูลคาสุดทายคือมูลคากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคำนวณ ดังตอไปน้ี 

มูลคาสุดทาย (Terminal Value) = FCFF / (WACC – G) = 1,225.28 

Normalized FCFF = มูลคากระแสเงินสดในป 2569 เทากับ 77.40 ลานบาท  

G – อัตราการเติบโตระยะยาว  

(Terminal Growth Rate) 
= 

อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดตอป อยางตอเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 

กำหนดใหเทากับรอยละ 2.00 ตอป1/ 

WACC = อัตราตนทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของเงินลงทุน เทากับรอยละ 8.44 

หมายเหตุ:  1/ กรอบอัตราเงินเฟอ อางอิงจากการประมาณการของธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 

หนวย: ลานบาท วันที่ 1 มกราคม 2565 

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ NBC ต้ังแตป 2564 – 2569 473.47  

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ NBC ต้ังแตป 2569 เปนตนไป 817.01 

มูลคากิจการของ NBC (Enterprise Value) 1,290.48 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด1/ 17.66 

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย2/ 196.58 

หัก: สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 0.30 

มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value) 1,111.26 

มูลคาสวนของผูถือหุน (Equity Value) สัดสวนในการเขาทำธรุกรรมที่รอยละ 61.46 682.95 

หมายเหตุ:  1/ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย และเงินลงทุนระยะสั้นที่

มีสภาพคลองสูง 

               2/ ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สิน

ตามสัญญาเชา 
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11. การวิเคราะหความออนไหวของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาว 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจัดทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตราคิดลด (Discount Rate) 

และ อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) โดยเพ่ิมข้ึนและลดลงรอยละ 3.00 เน่ืองจากเปนปจจัยสำคัญท่ีสงผล

กระทบโดยตรงตอการประเมินมูลคาของ NBC โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา ชวงเปลี่ยนแปลง +/– รอยละ 

3.00 เพียงพอในการครอบคลุมความออนไหวในปจจัยท่ีสำคัญของสมมติฐานท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในขณะท่ีทำการ

ประเมิน เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ เศรษฐกิจของประเทศไทย และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งชวงการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนชวงความออนไหวที่มีความเปนไปไดสูง อันมีผลสรุปการวิเคราะหความออนไหวของมูลคาของ 

NBC โดย สามารถสรุปดังน้ี 

ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาของ NBC 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง ชวงเปลี่ยนแปลง 

ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก (WACC) +/– 3.00% (WACC เทากับ 8.19% – 8.70%) 

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth) +/– 3.00% (Terminal Growth เทากบั 1.94% – 2.06%) 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากสมมติฐานการวิเคราะหความออนไหวดังกลาว จะไดผลสรุปการวิเคราะหความออนไหวของมูลคาของสวนของ

ผูถือหุนท่ีสัดสวนรอยละ 61.46 ของ NBC โดยสรุปดังน้ี 

ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาสวนของผูถือหุน  

หนวย: ลานบาท 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนัก 

-3.00% -1.50% กรณีฐาน +1.50% +3.00% 

อัต
รา

กา
รเ

ติบ
โต

 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-3.00% 1,147.74  1,125.05  1,103.25  1,082.28  1,062.10  

-1.50% 1,152.10  1,129.22  1,107.24  1,086.10  1,065.76  

กรณีฐาน 1,156.50  1,133.43  1,111.26  1,089.96  1,069.46  

+1.50% 1,160.95  1,137.68  1,115.33  1,093.85  1,073.18  

+3.00% 1,165.44  1,141.97  1,119.43  1,097.77  1,076.94  

ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาสวนของผูถือหุนตอหุน  

หนวย : บาทตอหุน 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนัก 

-3.00% -1.50% กรณีฐาน +1.50% +3.00% 

อัต
รา

กา
รเ

ติบ
โต

 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-3.00% 1.02 1.00 0.98 0.96 0.94 

-1.50% 1.02 1.00 0.98 0.97 0.95 

กรณีฐาน 1.03 1.01 0.99 0.97 0.95 

+1.50% 1.03 1.01 0.99 0.97 0.95 

+3.00% 1.04 1.02 1.00 0.98 0.96 
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ตารางผลการวิเคราะหความออนไหวมูลคาสวนของผูถือหุนท่ีสัดสวนรอยละ 61.46  

หนวย: ลานบาท 

ปจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ถวงน้ำหนัก 

-3.00% -1.50% กรณีฐาน +1.50% +3.00% 

อัต
รา

กา
รเ

ติบ
โต

 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-3.00% 705.36  691.42  678.02  665.14  652.73  

-1.50% 708.04  693.98  680.47  667.48  654.98  

กรณีฐาน 710.75  696.57  682.95  669.85  657.25  

+1.50% 713.48  699.18  685.44  672.24  659.54  

+3.00% 716.24  701.81  687.96  674.65  661.85  

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางขางตนจะเห็นวาเมื่อทำการวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) มูลคาสวนของผูถือหุนของ 

NBC เทากับ 1,062.10 – 1,165.44 ลานบาท หรือคิดเปน 0.94 – 1.04 บาทตอหุน สำหรับมูลคาสวนของผูถือหุน

ตามสัดสวนท่ีเขาทำธุรกรรมรอยละ 61.46 เทากับ 652.73 – 716.24 ลานบาท ซึ่งต่ำกวามูลคาการเขาทำธุรกรรม

จำหนายหุนท่ี 898.34 ลานบาท เทากับ 182.10 – 245.61 ลานบาท หรือต่ำกวาในอัตรารอยละ 20.27 – 27.34 

ของมูลคาการเขาทำธุรกรรมดังกลาว  

โดยวิธีมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเปนวิธีท่ีสะทอนแผนการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการทํากําไร และ

แนวโนมการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมาจากรายไดและรายจาย

ของ NBC ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดเห็นวาสมเหตุสมผล ทำใหการ

ประเมินมูลคาดวยวิธีน้ีสะทอนมูลคาท่ีแทจริง 
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3.5.7 สรุปการประเมินมูลคายุติธรรมของมูลคาสินทรัพยท่ีจำหนายไป – หุนสามัญของ NBC 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดทำการประเมนิมูลคาหุนของกลุม NBC ดวยวิธีตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลว โดยสามารถ

สรุปไดดังตอไปน้ี   

ตารางสรุปผลการประเมินมูลคาสิ่งตอบแทนของกลุม NBC 

วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคารวม 

(ลานบาท) 
รายละเอียด 

1. วิธีมูลคาหุนตาม

บัญชี 
379.00 

วิธีมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไมไดสะทอนมูลคาตลาด
ของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อีกทั้ง
ไมไดสะทอนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของกลุม NBC 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลคา

หุนตามบัญช ี
365.34 

วิธีปรับปรุงมูลคาหุนตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนมูลคาทรัพยสินสุทธิที่ใกลเคียงปจจุบันมากกวาวิธีมูลคา
หุนตามบัญชีรวมทั้งไดคํานึงถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง อยางไรก็
ตามการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NBC ดวยวิธีมูลคาทางบัญชี เปนการแสดงมูลคาทาง
บัญชีของ NBC ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไมไดคำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโต
ของ NBC ในอนาคต จึงอาจไมสะทอนถึงความสามารถในการทำกำไรของ NBC ในอนาคต ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

3. วิธีมูลคาหุนตาม

ราคาตลาด 

791.05 – 

1,148.73 

วิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด (Market Value Approach) เปนการประเมินมูลคาที่ต้ังอยูบนสมมติฐาน
วาราคาในตลาดนั้นเปนราคาที่สะทอนอุปสงค-อุปทานของหลักทรัพยของ NBC ทั้งนี้ หุนของ NBC 
เปนหุนที่มีสภาพคลองต่ำ นอกจากนี้ เนื่องจาก NBC จะมีการปรับโครงสรางธุรกิจจากการเขาทำ
ธุรกรรมจำหนายหุนทำใหมูลคาหุนตามราคาตลาดของ NBC ยอนหลัง 7 ถึง 360 วันทำการ จากวันที่ 
4 มีนาคม 2565 ไมสามารถสะทอนมูลคาเขาทำธุรกรรมที่แทจริงของ NBC ได ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงมีความเห็นวาการประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของ NBC ดวยวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดของหุนสามัญเปนวิธีที่ไมเหมาะสมในการประเมินมูลคา NBC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจงึไม
เลือกใชวิธีน้ี 

4.1 วิธีอัตราสวน 

P/BV 

559.12 – 

659.06 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีเปนวิธีที่สะทอนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย 
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของอัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง เนื่องจากที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเห็นวา การประเมินมูลคากิจการดวยมูลคาทางบัญชีไมเหมาะสม ไมไดสะทอนมูลคา
ตลาดของสินทรัพยบางรายการและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใชอางอิง 
รวมทั้งไมไดสะทอนถึงความสามารถในการนําสินทรัพยเหลานั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของกลุม
บริษัทยอย ดังนั้น วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีจึงไมเหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราสวน P/E - 

วิธีอัตราสวนราคาตลาดเฉลี่ยตอกําไรตอหุน เปนการประเมินโดยพิจารณาอางอิงจากกําไรสุทธิตอหุน 
ยอนหลัง 12 เดือนลาสุด คูณกับคามัธยฐานของอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นวา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ 
โครงสรางรายได โครงสรางเงินทุน ทำใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไมสะทอนมูลคาที่แทจริง
ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

4.3 วิธีอัตราสวน 

EV/EBITDA 
- 

วิธีอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางมูลคากิจการตอกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล คาเส่ือม และคา
จัดจำหนายเปนการประเมินมูลคากิจการของกลุ มบริษัทยอย โดยเปรียบเทียบกับคาเฉลี ่ยของ
อัตราสวนดังกลาวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอางอิง อยางไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
วา วิธีดังกลาวไมไดคำนึงถึงความแตกตางของแตละบริษัท อาทิ โครงสรางเงินทุน ผลประกอบการใน
อนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปจจุบันและอนาคต สงผลใหการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้อาจจะไม
สะทอนมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

5. วิธีเปรียบเทยีบกับ

ธุรกรรมที่ใกลเคียง 
- 

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกลเคียงกัน เปนวิธีการประเมินที่สะทอนความสามารถในการสราง
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักดวยผลกระทบจากโครงสรางเงินทุนของกิจการที่แตกตางกัน
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วิธีการประเมินมูลคา 
มูลคารวม 

(ลานบาท) 
รายละเอียด 

ออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีความผันผวนของหลาย
ปจจัย เชน ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเปนวิธีที่อาจสงผลใหการประเมินมูลคามี
ความคลาดเคล่ือน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี 

6. วิธีมูลคาปจจุบัน

สุทธิของกระแสเงิน

สด (DCF) 

652.73 – 

716.24 

ว ิธ ีม ูลคาป จจุบันของกระแสเง ินสดสุทธิ (DCF) เป นว ิธ ีท ี ่สะทอนแผนการดําเน ินธุรกิจ และ
ความสามารถในการทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผูถือหุนในอนาคต ซึ่งเปนการประมาณการมา
จากรายไดและรายจายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตั้งอยูบนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดเห็นวาสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลคารวมของหุนสามัญของ NBC 
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4. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (“บริษัทฯ ”) ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2565 

ไดมีมติอนุมัตินำเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหนายหุน

สามัญใน NBC จำนวน 691.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.46 ของหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมดของ NBC ในราคาหุนละ 

1.30 บาท หรือคิดเปนมูลคาเบื้องตนรวม 898.34 ลานบาท ใหแก นายณัฐพงศ ศีตวรรัตน และ นายบุญเอื้อ จิตรถนอม 

(“ผูซื้อ”) โดยธุรกรรมการจำหนายหุนดังกลาวถือเปนธุรกรรมจำหนายไปของบริษัทฯ (“ธุรกรรมจำหนายหุน”) ตาม

ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยคำนวณขนาดรายการไดเทากับรอยละ 90.63 ตามเกณฑมูลคารวม

ของสิ่งตอบแทนซึ่งเปนเกณฑที่คำนวณขนาดรายการไดสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนับรวมขนาดรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ี

เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจำหนายหุนสามัญใน NBC ขนาดรายการ

สูงสุดจึงเทากับรอยละ 92.91 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเปนรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการ

ไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเขาทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการด แคปปตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระไดวิเคราะหวัตถุประสงคของการเขาทำรายการ วิเคราะหความสามารถในการดำเนินงานของ NBC โดย

พิจารณาขอมูลในอดีตทั้งจากงบการเงินประจำปในอดีต 3 ปยอนหลังหรือตั้งแตเริ่มตนกิจการ ขอมูลการประมาณการท่ี

ไดรับจากฝายบริหาร รวมไปถึง ขอมูล ขาวสารตาง ๆ ที่เปดเผยสูสาธารณะ เพื่อวิเคราะหความสมเหตุสมผลของการเขา

ทำรายการ ซึ่งการเขาทำรายการเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางบริษัทตามนโยบาย “One Nation” ชวยสราง

เอกภาพในการขับเคลื่อนองคกรและเพ่ิมความคลองตัวของกลุมบริษัทฯ ในการบริหารงาน และเตรียมความพรอมกับการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสื่อสารและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายในการบริหาร

จัดการบริษัทยอยและมีโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาการเขา

ทำรายการมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้การไดรับเงินจากการจำหนายหุน NBC ดังกลาว บริษัทฯ จะนำไปซื้อหุนสามัญใน 

NNV เพื่อปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ ตามแผนยุทธศาตรของบริษัทฯ และมีโอกาสในการปลดภาระเงินกูยืมของ 

บริษัทฯ ซึ่งชวยลดตนทุนทางการเงินและทำใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น และสวนของผูถือหุนมีมูลคาสูงข้ึน 

และเสริมสรางสภาพคลองของบริษัทฯ โดยสามารถนำไปตอยอดธุรกิจตามแผนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากน้ีบริษัทฯ 

อยูระหวางการพิจารณาและตกลงเง่ือนไขของสัญญาซื้อขายหุน ซึ่งไดมีการมีลงนามในบันทึกขอตกลงในการขายหุนสามัญ

ใน NBC เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดในขอตกลงดังกลาวมีความสอดคลองตอแผนการปรับโครงสรางของ

บริษัทฯ และหากการเขาทำธุรกรรมครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญทีไ่มเปนคุณกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำเรื่อง

ดังกลาวเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาการเขาทำ

รายการครั้งน้ีมีความสมเหตุสมผล 

สำหรับความสมเหตุสมผลดานราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดประเมินมูลคารายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยหุนสามัญ

ของ NBC โดยพิจารณาจากวิธีการตาง ๆ เพื่อหาชวงมูลคายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเขาทำธุรกรรมครั้งน้ี ทั้งน้ีท่ี
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ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา การประเมินมูลคาปจจุบันของกิจการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow Approach – DCF) เปนวิธีการประเมินมูลคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะทอนผล

ประกอบการในอนาคตภายใตแผนธุรกิจและสมมติฐานตาง ๆ ท่ีมีความสมเหตุสมผล และไมใชวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาด 

(Market Value Approach) เนื่องจากหุนของ NBC เปนหุนที่มีสภาพคลองต่ำ มูลคาการซื้อขายจึงไมสามารถสะทอนอุป

สงคและอุปทานของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนตอปจจัยตาง ๆ เชน ผลการดำเนินงาน และแนวโนมการเติบโต

ของ NBC ได นอกจากนี้ เนื่องจาก NBC จะมีการปรับโครงสรางธุรกิจจากการเขาทำธุรกรรมจำหนายหุนทำใหมูลคาหุน

ตามราคาตลาดของ NBC ยอนหลัง 7 ถึง 360 วันทำการ จากวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไมสามารถสะทอนมูลคาเขาทำ

ธุรกรรมที่แทจริงของ NBC ได ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นวาวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของหุนสามัญ

เปนวิธีที่ไมเหมาะสมในการประเมินมูลคา NBC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไมเลือกใชวิธีน้ี โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไดทำการประเมินชวงมูลคายุติธรรมของรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หุนสามัญของ NBC พบวาอยูในชวง 652.73 

– 716.24 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาหุนละ 0.94 – 1.04 บาท ทั้งนี้ ราคาการเขาทำรายการจำหนายซึ่งหุนสามัญของ 

NBC จำนวน 691,032,167 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.46 ของหุนท่ีจำหนายแลวท้ังหมดของ NBC ในราคาหุนละ 

1.30 บาท หรือคิดเปนมูลคาเทากับ 898.34 ลานบาท มีคาสูงกวาราคายุติธรรม ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เทากับ 652.73 – 716.24 ลานบาท ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเขาทำรายการเทากับ 898.34 ลานบาท จึงพบวา

ราคาการเขาทำรายการอยูสูงกวาชวงมูลคายุติธรรม ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระจึงมีความเห็นวาราคาการเขาทำรายการ

จำหนายไปซ่ึงหุนสามัญของ NBC มีความเหมาะสมและผูถือหุนควรอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว 

ในการพิจารณาการเขาทำรายการ ผูถือหุนควรพิจารณาขอมูล ความเห็น และรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดทำความเห็น

ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระที่กลาวมาแลวขางตน เชน สมมติฐานที่ใชในการจัดทำประมาณการทางการเงิน การ

วิเคราะหความออนไหวในกรณีที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลัก รวมถึงควรพิจารณาความสมเหตุสมผล

และขอดีและขอเสียของการเขาทำรายการดังกลาว อยางไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติหรือไมอนุมัติการเขาทำรายการใน

ครั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูถือหุนเปนสำคัญ  
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5. ภาคผนวก 

ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 

1)  ขอมูลท่ัวไปของบริษัท เนช่ัน  มัลติมีเดีย  กรุป จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท บริษัท เนชั่น  มัลติมีเดีย  กรุป จำกัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 1854 ชั้น 9,10,11 ถนนเทพรัตน  แขวงบางนาใต  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  10260 

ประเภทธุรกิจ ส่ือและส่ิงพิมพ 

เลขทะเบียน 0107536001524 

เว็บไซต http://www.nationgroup.com   

ทุนจดทะเบียน 2,663,572,194.95 บาท 

ทุนชำระแลว 2,156,024,291.86 บาท 

กรรมการ ลำดับ ชื่อ ตำแหนง 

1  นายมารุต อรรถไกวัลวที  ประธานกรรมการบริษัท 

2 นายฉาย บุนนาค 
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

3  นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ 

4  นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมยขวัญ กรรมการอิสระ 

5  นายธนะชยั สันติชัยกูล  กรรมการอิสระ 

6  นายสมชาย มีเสน  กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร 

7  Mr. Ka Ming Jacky Lam  กรรมการบริษัท 

8  นายเจษฎา บูรณพันธุศรี กรรมการบริษัท 

9  นายสมบูรณ  มวงกล่ำ กรรมการบริษัท 
 

ที่มา: รายงาน One Report ป 2564 ของบริษัทฯ  

 

  



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                                                                    บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย       

 

88 | หนา 

 

2) ประวัติความเปนมาของบริษัทฯ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) กอตั้งเปนบริษัทจำกัด ภายใตชื่อ “ บริษัท บิสซิเนส รีวิว จำกัด”  ในป 

2519 ดวยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายหนังสือพิมพธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ 

“The Nation” ตอมาในป 2531 บริษัทไดเปลี่ยนช่ือเปน “ บริษัท เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป จำกัด ” และเขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากนั้นไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด ในป 2536  และเปลี่ยนชื่อบริษัท

เปน “ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) ” (NMG) ในป 2539  ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เทากับ 2,663,572,194.95 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 5,025,607,915 หุน ทุนเรียกชำระแลว 2,156,024,291.86 

บาท ประกอบดวยหุนสามัญจำนวน 4,067,970,362 หุน มูลคาหุนละ 0.53 บาท 

ในป 2564 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคญัดังน้ี 

เดือน เหตุการณสำคัญ 

มกราคม 

 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) เมื่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 71.45 มีมติอนุมัติให NBC เขาทำรายการไดมา

ซ่ึงสินทรัพย ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด (GNET) (ปจจบุันเปล่ียนชื่อเปน บริษัท เนชั่น นิวส จำกัด) โดยซ้ือ

จากบริษัท นวิส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแลว

จำนวน 164.40 ลานบาท  โดย NBC ไดชำระราคาซ้ือจำนวน 164.40  ลานบาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

และให GNET รับชำระหนี้คงคางพรอมดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี ้มูลคาไมเกิน 85.60 ลานบาท คิดเปนเงิน

รวมทั้งส้ิน 250 ลานบาท  

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด (GNET) ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ไทย นิวส 

แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท เวิลด จำกัด (Thai News) และ มีสถานะเปนบริษัทยอยของ NBC ตั้งแตวันที่ 29  

มกราคม 2564 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท เนชั่น นิวส จำกัด  (Nation 

News)   

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 อนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุนในสัดสวน รอย

ละ 40 รวมกับ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จำกัด (NNV)  (บริษัทยอยของ NBC) ที่ลงทุนรอยละ 60  จัดต้ังบริษทั 

NCOF ประกอบธุรกิจรานกาแฟ ภายใตเครื่องหมายการคา ”Nation Coffee” ในจำนวนทุนจดทะเบียน 10 

ลานบาท เพื่อสงเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ และสรางความแข็งแกรงใหกับ Brand ของ Nation และสงเสริม

รูปแบบธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) ตลอดจนมีแผนพัฒนาเปน Outlet Stores 

 

พฤษภาคม - 

สิงหาคม 

 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม  2564 มีมติปรับโครงสรางทุนและหนี้ของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย โดยการเพิ่มทุน เพื่อชำระหนี้ที่คางชำระระหวางบริษัทและบริษัทยอยมาเปนระยะเวลายาวนาน 

ดังนี้ 

• วันที่ 27 กรกฎาคม  2564 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุน

รอยละ 99.99  ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 28.48 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 25 ลานบาท  เปน

ทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 53.48 ลานบาท  

 

• วันที่ 27 กรกฎาคม  2564 และวันที่ 18 สิงหาคม 2564  บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) ซึ่งเปน

บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 150 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน

ใหม 175 ลานบาท  
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เดือน เหตุการณสำคัญ 

• วันที่ 6 สิงหาคม 2564 บริษัท สเวน คอรปอเรชั่น จำกัด (SWENN) เพิ่มทุนจดทะเบียน 52.47 ลานบาท 

เปนทุนจดทะเบียนใหม 102.47 ลานบาท 

 

สำหรับวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน ในบริษัทยอยทั้งหมดขางตน  

1)   เพื่อชำระรายการหนี้ที่คงคางระหวางกัน 

2)   เพื่อลดภาระคาใชจายและการบริหารภายในที่ซ้ำซอน 

3)   เพื่อใหงบการเงินของกลุมบริษัทแสดงฐานะลูกหนี้และเจาหนี้ และเงินลงทุนในบริษัทยอย สะทอน

ความจริง   

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรชั่น จำกัด 

(มหาชน) (NBC) คร้ังที่ 11/2564 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท เนชั่น นิวส จำกัด (Nation News) ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของ NBC ซ้ือธุรกิจภายใตชื่อทางการคา The People จากบริษัท ครีเอท อินเทลลีเจนซ จำกัด มูลคา 30 ลาน

บาท (โดย 10 ลานบาท เปนขอตกลงการใหบริการสื่อโฆษณาของกลุม NBC ภายในเดือน ธันวาคม 2565) 

วัตถุประสงคเพื่อเสริมแรง (Synergy) ของธุรกิจ Online กับบริษัทในเครือ และตอยอดโอกาสทางธุรกิจใหกับ

กลุมบริษัทฯ โดยสรางฐานลูกคากลุมใหมจากผูติดตามเพจของ The People ตอยอดการจัดกิจกรรมตางๆ ของ

กลุมบริษัท 

 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) บริษัทยอย มีมติ 

อนุมัติใหจำหนายเงินลงทุนในบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท จำกัด (NAT) ที่ถือทั้งหมดรอยละ 40 ใหนาย

อิสริยะ ไพรีพายฤทธิ์  ซ่ึงไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เปนเงิน 3 ลานบาท ทำให NAT ส้ินสุดความเปน

บริษัทรวมทุนของ KTM ต้ังแตวันที่ 24 กันยายน 2564 

กันยายน 

 วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

(NBC) มีมติอนุมัติให บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จำกัด (NNV) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ NBC สละสิทธิในการจอง

ซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ในบริษัท บริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกัด (HPS) ซ่ึง NNV ถือหุนรอยละ 50  

ดังนั้นจากการที่ HPS  เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ลานบาท เปน 30 ลานบาท (เพิ่มอีก 20 ลานบาท) สงผล

ใหสัดสวนการถือหุนของ NNV ใน HPS คงเหลือรอยละ 16.67 และ HPS สิ้นสุดการเปนบริษัทยอยของ NNV  

และส้ินสุดการเปนบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 20 กันยายน 2564 เปนตนไป  

ธันวาคม 

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 อนุมัติใหบริษัทฯ จำหนายเงินลงทุน

ในบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด  (“KMM”) ที่ถือทั้งหมดรอยละ 99 ใหนางสาวจิราพัชร ไชยวรรณณา ซ่ึงไมใช

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ เปนเงิน 14.26 ลานบาท ทำให KMM ส้ินสุดความเปนบริษัทยอย ต้ังแตวันที่ 8 

ธันวาคม 2564 

ที่มา: รายงาน One Report ของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ                                                                                                    บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จำกัด (มหาชน) 

เกี่ยวกับรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพย       

 

90 | หนา 

 

3) รายช่ือผูถือหุนของบริษัทฯ  

ตารางผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ 

ลำดับ ผูถือหุน จำนวนหุน รอยละ 

1 นางสาวอรอร อัครเศรณี 409,995,000 10.08 

2 CHIT LOM LIMITED 406,390,000 9.99 

3 นางสาวกัญจนารัศม วงศพันธุ 392,141,200 9.64 

4 นาย สมบัติ พานิชชวีะ 290,000,000 7.13 

5 CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 288,737,800 7.1 

6 นาย สุทธิชัย แซหยุน 212,878,542 5.23 

7 กองทุน ประกันวินาศภยั 141,400,000 3.48 

8 DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 120,000,000 2.95 

9 นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ 117,252,000 2.88 

10 นาย ปราบดา หยุน 103,648,200 2.55 

ที่มา: ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 

 

4) โครงสรางของบริษัทฯ 

  แผนภูมิแสดงโครงสรางของบริษัทฯ 
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5) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท ประกอบดวย 5 กลุมธุรกิจ ดังนี้   

1. กลุมสิ่งพิมพ (Publishing)  

• หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ   

 เปนหนังสือพิมพธุรกิจรายวันที่ไดรับความไววางใจสูงสุดตอเนื่องมาตลอด 35 ป นับจากเริ่มกอตั้งเมื่อ 6 ตุลาคม 

2530   แมในสถานการณ “Digital Disruption” ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมสิ่งพิมพที่ถดถอยลง แต “กรุงเทพ

ธุรกิจ” ยังคงรักษาฐานที่มั่น จากแนวทางการนำเสนอขอมูลขาวสารที่ไดมาตรฐานของความนาเชื่อถือ ในมุมมองท่ี

ผานการวิเคราะห เจาะลึก และมีความหลากหลาย โดยมีชองทางการหารายไดจากการจำหนายสิ่งพิมพและขายสื่อ

โฆษณา พรอมจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) สัมมนา ซึ่งเปนการสรางความผูกพันและประสบการณท่ีดีกับกลุมผูอาน อัน

เปนการเพ่ิมฐานผูอานขาวสารในเครือเนช่ันจากทุกแพลตฟอรม 

  ป 2565 จึงเปนอีกหน่ึงปแหงการตอกย้ำฐานะผูนำหนังสือพิมพธุรกิจรายวันของ “กรุงเทพธุรกิจ” ท่ีมีคอนเทนตขาว

ธุรกิจเศรษฐกิจครอบคลุมรอบดาน ท้ังบทวิเคราะห เจาะลึก รวมท้ังขยายเน้ือหาสูความรื่นรมย ท้ังดานบันเทิง ดนตรี 

มิติเชิงสังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยียุคใหม ซึ่งตอบสนองความสนใจการใชชีวิตในยุคปจจุบัน และขยายสู  Platform 

Online เพ่ิมข้ึน ตามพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

  พรอมกันนี้ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ยังเนนบทบาทการมีสวนรวมเปน “ตัวกลาง” เชื่อมโยงภาคธุรกิจเขากบัภาค

สังคม เพื่อรวมกันสรางการเติบโตที่ยั่งยืน ดวยการจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบงานสัมมนา การ

ฝกอบรม และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยผนึกกำลังรวมกับสื่อทุกแพลตฟอรมในเครือเนชั่นกรุป เพื่อใหเขาถึงและตอบ

โจทยผูบริโภคยุคดิจิทัลไดอยางเทาทันทุกเหตุการณ  

• www.bangkokbiznews.com 

 เว็บไซตขาวธุรกิจของ “กรุงเทพธุรกิจ” ท่ีไดรับความนิยมอันดับตนของประเทศ เปนเว็บไซตประเภทสื่อและขาวยอด

นิยม 1 ใน 5 ของป 2564 (ขอมูลจาก Similar Web ธันวาคม 2564)  ที ่มุ งเนนการนำเสนอขาวในแวดวงธุรกิจ 

เศรษฐกิจ การเงิน นำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ราคาทองคำ ราคานํ้ามัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และไดเพ่ิม

ขอมูลความเคลื่อนไหวของตลาดสินทรัพยดิจิทัล โดยคัดเลือกขอมูลของสกุลเงินดิจิทัลท่ีนาสนใจ ท่ีสอดคลองกับความ

สนใจของกลุมนักลงทุนมานำเสนอ โดยสามารถประชาสัมพันธงานเสวนาขององคกรในเครือไดอยางทั่วถึงและ

ตอเน่ือง 

• i-Newspaper  

 หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจฉบับออนไลน หรือ “i-Newspaper”  นำเสนอทางเว็บไซต inews.bangkokbiznews.com 

นำผูอานเขาถึงขอมูลขาวสารผานเครื่องมือสื่อสารที่สอดคลองกับไลฟสไตลผูบริโภคในยุค 5G โดยผูอานสามารถ

ติดตามขาวสารของ “กรุงเทพธุรกิจ” ไดจากโทรศัพทมือถือ แท็ปเล็ต ไอแพด และเดสกท็อป อยางทันทวงทีในทกุท่ี

ทุกเวลาดวยขาวสารท่ีสดใหม ทันสมัย ทันเหตุการณ 
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 ความโดดเดนของ  i-Newspaper  คือ มีเนื้อหาเหมือนฉบับสิ่งพิมพของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ แตมีความพิเศษ

กวา คือ สามารถอานขาวฉบับยอนหลัง มีภาพใหชมไดมากกวา ท้ังยังมีหนังสือเสียง มีดัชนีหุนอินเทอรแอคทีฟ และมี

วิดีโอ อีกทั้งสามารถดาวนโหลดหนังสือพิมพออนไลนฉบับเต็มในรูปแบบไฟล PDF พรอมเชื ่อมตอกับขาวดวน 

bangkokbiznews.com ไดเพียงคลิกเดียว  

• Line News 

เปนชองทางการเขาถึงกลุมผูอาน Online ของกรุงเทพธุรกิจ ผานแอพพลิเคช่ัน Line News ท่ีผูอานสมัครรับขาวสาร

ของกรุงเทพธุรกิจ ผานทางสมารทโฟนและแท็บเล็ต ไดฟรี ดวยการสแกน QR Code เพื่อรับขาวสารของกรุงเทพ

ธุรกิจและสามารถคลิกลิงคไปอานขาวโดยละเอียดไดท่ีเว็บไซตขาวของกรุงเทพธุรกิจ  

จากประสบการณ 35 ปของ “กรุงเทพธุรกิจ” ไดสั่งสมขอมูลขาวสารที่แข็งแกรง ทำให “กรุงเทพธุรกิจ” เดินหนาสู

การเปน Business Experience Provider ไดอยางเต็มตัว และมีแพลตฟอรมสื่อที่หลากหลาย ซึ่งชวยใหสามารถยืน

หยัดในฐานะหนังสือพิมพธุรกิจรายวันอันดับ 1 ของประเทศ สรางชุมชนแหงการเรียนรู เขาถึงผูบริโภค เปนสื่อกลาง

ของสังคมอยางแทจริง 

 

2.  กลุมธุรกิจโทรทัศน   

ดำเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เปนผูผลิตและ

จัดหารายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระความรู  โดยมีชองทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง โดยมีบริษัทยอยทางออม คือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

ของ NBC เปนเจาของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ชอง Nation TV 22  โดยนำเสนอและผลิตรายการดานขาวสาร สาระ

ความรู ทางทีวีดิจิทัลและสื่ออนไลน ทุกแพลทฟอรม 

3.  กลุมงานอีเวนต หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 

 การจัดงานอีเวนตหรือ กิจกรรม เปนอีกกลุมธุรกิจของเนชั่นกรุป ที่ตอยอดจากศักยภาพดานขาวสารของทุกสื่อใน

เครือ เพ่ิมบทบาทการเปน “ตัวกลาง” ท่ีมีคุณภาพในการเช่ือมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกัน เพ่ือนำสูการเติบโตท่ียั่งยืน

ของสังคมไทย ท้ังในมิติการเสริมสรางความรูความเขาใจตอประเด็นใหมๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม 

การเมือง วัฒนธรรม รวมไปถึงสุขภาพ และขยายผลเผยแพรผานสื่อในแพลตฟอรมตางๆ ของเครือเนช่ันกรุป 

ป 2564 แมวาจะเกิดการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตอเนื่องจากป 2563 แตเนช่ัน

กรุปไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานอีเวนตตางๆ เปนแบบ Visual 

4. กลุมสื่อใหม (New Media Platform) 

ดำเนินงานโดยกลุมบริษัทท่ีไดปรับกลยุทธในการเพ่ิมชองทางการหารายได เพ่ือทดแทนสื่อหลักดั้งเดิม ผานสื่อดิจิทัล 

โดยการนำเสนอขาวสารและสาระที ่เคร ือเนชั ่นเปนผู นำดาน Content Provider ในทุกแพลตฟอรม รวมถึง

แอพพลิเคช่ัน ดำเนินงานภายใตบริษัทยอย 
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5. กลุม Business to Consumer (B2C) 

สวนงานธุรกิจท่ีเขาถึงกลุมลูกคาผูบริโภคโดยตรง หรือรูปแบบธุรกิจ B2C โดยปจจุบันกลุมบริษัทมีธุรกิจดานการจำหนาย

อาหารและเครื่องดื่ม ท่ีดำเนินงานโดยบริษัท COFFEE ตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 2564 โดยเปนการรวมลงทุนระหวาง

บริษัทฯ รอยละ 40 และบริษัทยอยทางออมคือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซวิช่ัน จำกัด (NNV)  รอยละ 60 วัตถุประสงคเพ่ือ

สรางแบรนดของเนช่ันกรุปใหแข็งแกรงและเขาถึงทุกกลุม และเปนการรวมชวยสังคมในการทำ CSR เน่ืองจากใชวัตถุดิบ

ผลผลติเมล็ดกาแฟจากภาคเหนือของประเทศไทย   

6) โครงสรางรายไดของบริษัทฯ 

โครงสรางรายได 
ถือหุน 

(รอยละ) 

2562 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา         

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดียกรุป (NMG) 100       

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ   221.99 12.25 175.29 12.11 119.96 12.07 

รายไดจากการขายหนังสือพิมพ   86.81 4.79 56.61 3.91 28.63 2.88 

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือใหม   50.14 2.77 82.58 5.70 149.39 15.03 

รวม   358.94 19.80 314.48 21.72 297.98 29.98 

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มเีดยี (KTM) 99.99       

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ   79.11 4.36 1.55 0.11 - - 

รายไดจากการขายหนังสือพิมพ   32.03 1.77 - - - - 

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือใหม   13.9 0.77 0.81 0.06 - - 

รวม   125.04 6.90 2.36 0.16 - - 

บจก.คมชัดลึก มีเดีย (KMM)1/  99.99       

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ    3.12 0.17 1.52 0.10 - - 

รายไดจากการขายหนังสือพิมพ    0.97 0.05 0.79 0.05 - - 

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือใหม   8.18 0.45 7.3 0.50 - - 

รวม   12.27 0.68 9.61 0.66 - - 

บจก.สเวน คอรปอเรชั่น (SWENN) 99.99       

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ2/    3.16 0.17 - - - - 

รายไดจากการขายหนังสือพิมพ2/   2.62 0.14 - - - - 

รายไดจากการขายโฆษณาในส่ือใหม   0.95 0.05 - - - - 

รวม   6.73 0.37 - - - - 

รวมรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและ

โฆษณา 
  502.98 27.74 326.45 22.55 297.98 29.98 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง และสื่อใหม         
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โครงสรางรายได 
ถือหุน 

(รอยละ) 

2562 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร

ปอเรชั่น (NBC) 
71.45       

รายไดจากธุรกิจโทรทัศน   417.4 23.02 466.38 32.22 280.28 28.20 

รายไดจากส่ือใหม   14.55 0.80 16.84 1.16 34.29 3.45 

รวม   431.95 23.83 483.22 33.38 314.57 31.65 

บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท 

(NDI) 
99.99       

รายไดจากธุรกิจโทรทัศน3/    225.18 12.42 - - - - 

รายไดจากส่ือใหม   38.83 2.14 109.96 7.60 45.7 4.60 

รวม   264.01 14.56 109.96 7.60 45.7 4.60 

บจก. เนชั่น นิวส (Nation News) : 

(ถือหุนโดย NBC รอยละ 99.99) 
        

รายไดจากธุรกิจโทรทัศน   - - - - 25.23 2.54 

รายไดจากส่ือใหม   - - - - 18.49 1.86 

รวม   - - - - 43.72 4.40 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและ

เสียง และสื่อใหม 
  695.96 38.39 593.18 40.98 403.99 40.65 

ธุรกิจอ่ืนๆ         

บจก.เนชั่น คอฟฟ (COFFEE) : (ถือ

หุนโดย NMG รอยละ 39.99 และ NBC 

รอยละ 60.00) 

        

รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ   - - - - 0.61 0.06 

รวม   - - - - 0.61 0.06 

บจก. อะราวด เดอะเวิลด (“ARW”) 

(ถือหุนโดยบริษัท NNV รอยละ 

49.004/) 

        

รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ   - - 8.08 0.56 - - 

รายไดจากการบริการนำเที่ยว   - - 29.54 2.04 - - 

รวม   - - 37.62 2.60 - - 

รวมรายไดจากธุรกิจอ่ืนๆ   - - 37.62 2.60 0.61 0.06 

รวมรายไดจากการดำเนินงานตอเน่ือง   1,198.94 66.13 957.25 66.12 702.58 70.69 

รายไดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก         

ธุรกิจจัดจำหนายผลิตภณัฑ         

บจก. แฮปป โปรดักส แอนด 

เซอรวิส (HPS) : (ถือหุนโดย NNV รอย

ละ 16.67 กอนปรบัโครงสราง และถือ
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โครงสรางรายได 
ถือหุน 

(รอยละ) 

2562 2563 2564 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

หุนโดย  NBC รอยละ 50.00 หลังปรบั

โครงสราง) 

รายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ   - - 390.56 39.30 171.23 17.23 

รายไดจากการบริการนำเที่ยว   - - 1.21 0.12 - - 

รวมรายไดจากการดำเนินงานทีย่กเลิก   - - 391.77 0.27 171.23 17.23 

รวมรายไดจากการขายและการ

ใหบริการ 
  1,198.94 66.13 1,349.02 93.19 873.81 87.92 

รายไดอ่ืนๆ         

สวนตางคาชดเชยจากการคืนใบอนุญาต

ใหใชคล่ืนความถี่และประกอบกจิการ

โทรทัศน 

  331.35 18.28 - - - - 

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัท

รวม 
  180.36 9.95 - - - - 

กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมใน

บริษัทยอยทางออม 
  - - 2.23 0.15 13.93 1.40 

รายไดอื่น   102.23 5.63 96.41 6.66 106.1 10.68 

รวมรายไดอ่ืนๆ   613.94 33.87 98.64 6.81 120.03 12.08 

รวมรายได   1,812.88 100.00 1,447.66 100.00 993.84 100.00 

หมายเหตุ :  รายการขางตนหักรายการคาระหวางกันแลว 

 1/  บริษัทจำหนายเงินลงทุนบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด แลวเสร็จเม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2564 

 1/  บริษัทยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ “คมชัดลึก” เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2563    

      2/  บริษัทยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ “The Nation” เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

      3/  บริษัทยุติการประกอบธุรกิจโทรทัศนระบบดิจิทัล “สปริง 26” เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2562          

 4/  บริษัทยอยทางออมจำหนายเงินลงทุนในธุรกิจนำเที่ยว  แลวเสร็จเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2563         
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7) ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเปนงบ

การเงินรวมป 2562 – 2564 ที่ผานการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สรุป

รายการสำคัญในงบการเงินรวม  

 งบกำไรขาดทุนรวม 

งบกำไรขาดทุน (หนวย:ลานบาท) ป 2562 ป 2563 ป 2564 

รายได    
รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,198.93  957.25  702.58  

รายไดดอกเบี้ย 0.44  0.00  0.00  

กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทยอยทางออม  -     -    13.93  

สวนตางคาชดเชยจากการคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และ

ประกอบกิจการโทรทัศน 
331.35   -    - 

กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย

ทางออม 
180.36  2.23  - 

รายไดอื่น 101.79  96.41  106.10  

รวมรายได 1,812.88  1,055.89  822.61  

ตนทุนและคาใชจาย    
ตนทุนขายและการใหบริการ 1,037.02  716.96  631.28  

คาใชจายในการขาย 206.10  134.27  97.32  

คาใชจายในการบริหาร 416.29  300.59  182.89  

(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 43.63  0.00  0.00  

(กลับรายการ)ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 0.00  (3.50) (3.82) 

รวมคาใชจาย 1,703.04  1,148.32  907.67  

กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน 109.84  (92.43) (85.07) 

ตนทุนทางการเงิน (82.38) (31.04) (43.30) 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา (31.22) (3.96) (0.50) 

กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (3.76) (127.43) (128.86) 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได (1.66) 0.00  0.00  

กำไร(ขาดทุน)สำหรับปจากการดำเนินงานตอเน่ือง (2.10) (127.43) (128.86) 

การดำเนินงานที่ยกเลิก    
ขาดทุนสำหรับปจากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี 0.00  (20.50) (37.36) 

กำไร(ขาดทุน)สำหรับป (2.10) (147.93) (166.23) 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564 
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 งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย:ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

สินทรัพย    
สินทรัพยหมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 48.29 184.89 29.77 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 210.88 148.98 185.92 

รายไดคางรับ 59.10 35.95 60.30 

สินคาคงเหลือ 0.44 22.37 0.20 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 19.18 9.72 12.07 

ภาษีซ้ือที่ยังไมถึงกำหนดชำระ 63.32 54.66 8.05 

เงินลงทุนในตราสารทุนในกิจการที่เกี่ยวของ  -     -    51.75 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2.95 4.13 4.55 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 404.17 460.70 352.61 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    
เงินฝากที่มีขอจำกัดในการใช 1.30 1.35 1.40 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 21.09 3.49  -    

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 2.26 2.26 2.26 

เงินจายลวงหนาคาซ้ือธุรกิจ  -    164.40  -    

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 28.29 17.33 18.88 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  175.52 222.62 208.10 

สินทรัพยสิทธิการใช  -    45.75 26.54 

สินทรัพยไมมีตัวตน 20.53 22.25 78.18 

ใบอนุญาตใหใชคลื ่นความถี ่และประกอบกิจการ

โทรทัศน 
337.17 300.91 264.74 

คาความนิยม  -    21.69 210.65 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 120.79 120.79  -    

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน 224.70 160.98 140.22 

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น  -    2.26 2.26 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 13.23 9.89 7.85 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 944.89 1,093.71 958.82 

รวมสินทรัพย 1,349.06 1,554.41 1,311.43 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน    
หน้ีสินหมุนเวียน    
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงิน 
191.12 193.46 192.89 

เจาหนี้การคาและเจาหนีห้มุนเวียนอื่น  179.21  189.07  166.89  

สวนของคาใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่และประกอบ

กิจการโทรทัศนคางจายที ่ถึงกำหนดชำระภายใน

หนึ่งป 

49.90 49.90  -    

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง

กำหนดชำระภายในหนึ่งป 
17.40 33.05 47.60 
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งบแสดงฐานะการเงิน (หนวย:ลานบาท) ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที ่ถ ึงกำหนดชำระ

ภายในหนึ่งป 
 -    14.01 11.91 

เงินกูยืมระยะส้ัน 30.00 298.00 50.69 

คาใชจายคางจาย 187.63 152.84 50.06 

ภาษีขายที่ยังไมถึงกำหนดชำระ 76.76 66.20 14.62 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10.99 19.63 12.32 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 743.01 1,016.16 546.98 

หน้ีสินไมหมุนเวียน    
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 27.60 27.60 20.00 

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคล  -     -    402.50 

หนี้สินตามสัญญาเชา  -    26.22 11.57 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6.39 6.39 9.74 

ประมาณกา รหน ี ้ ส ิ น ไม  หม ุ น เ ว ี ย นสำห รับ

ผลประโยชนพนักงาน 158.84 110.98 122.98 

เงินรับลวงหนาคาโฆษณา 42.50 38.83  -    

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 0.57 0.27 0.25 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 235.90 210.29 567.02 

รวมหน้ีสิน 978.91 1,226.44 1,114.00 

สวนของผูถือหุน    

ทุนเรือนหุน    

   ทุนจดทะเบียน 2,663.57 2,663.57 2,663.57 

   ทุนที่ออกและชำระแลว 2,156.02 2,156.02 2,156.02 

สวนเกินมูลคาหุน    

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,169.75 1,169.75 1,169.75 

   สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือ

หุนในบริษัทยอย 
80.72 80.72 80.72 

กำไร (ขาดทุน) สะสม    

   จัดสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย 32.70 32.70 32.70 

   ขาดทุนสะสม (3,224.10) (3,358.87) (3,476.95) 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 25.55 25.55 38.94 

รวมสวนของบริษัทใหญ / (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 240.65 105.87 1.19 

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 129.50 222.10 196.24 

รวมสวนของผูถือหุน / (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 370.15 327.97 197.43 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,349.06 1,554.41 1,311.43 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2562 – 2564  
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 อัตราสวนสำคัญทางการเงิน 

ตารางอัตราสวนทางการเงินของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 

รายการ  ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. อัตราสวนสภาพคลอง     

1.1 อัตราสวนสภาพคลอง เทา 0.54 0.45 0.64 

1.2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 0.29 0.29 0.40 

1.3 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดกอนการเปล่ียนแปลงเงินทุน

หมุนเวียน 
เทา (0.16) 0.01 (0.06) 

1.4 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา เทา 6.48 7.09 5.99 

1.5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 56.00 51.00 60.00 

1.6 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ เทา 610.30 1,859.00 2,365.00 

1.7 ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ วัน 1.00 1.00 1.00 

1.8 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี ้ เทา 7.05 8.59 8.23 

1.9 ระยะเวลาชำระหนี ้ วัน 51.00 42.00 44.00 

1.10   Cash Cycle วัน 5.00 9.00 17.00 

2. อัตราสวนความสามารถในการทำกำไร     

2.1 อัตรากำไรขั้นตน % 13.50 25.10 10.15 

2.2 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน % (42.05) (19.96) (29.19) 

2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทำกำไร % (10.77) 0.49 (5.77) 

2.4 อัตรากำไรสุทธ ิ % (0.12) (12.07) (15.67) 

2.5 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  เทา (0.56) (36.13) (48.39) 

3. อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดำเนินงาน     

3.1 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย % (0.08) (8.95) (9.17) 

3.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร % 15.09 (35.47) (33.43) 

3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย เทา 1.34 0.70 0.63 

4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

4.1 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถอืหุน เทา 2.64 3.74 5.64 

4.2 อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบีย้รวมตอสวนของผูถือหุน เทา 0.85 1.96 3.73 

4.3 อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย เทา (3.16) 2.78 (0.78) 

4.4 อัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษีตอดอกเบี้ยจาย เทา 0.95 (3.11) (1.98) 

ที่มา: รายงาน 56-1 ของบริษัทฯ  
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คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ผลการดำเนินงาน  

รายได 

รายไดหลักของบริษัทและบริษัทยอย คือ หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ บริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร สื่อ

โฆษณาทางโทรทัศน สื ่อโฆษณาทางสื่อรูปแบบใหม คิดเปนรอยละ 66.13 รอยละ 93.00 และรอยละ 

85.41 ของรายไดรวม ตามลำดับ ในระหวางป 2562 – 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย

และบริการ เทากับ 1,198.93 ลานบาท 957.25 ลานบาท และ 702.58 ลานบาท ตามลำดับ 

ป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดลดลงจำนวน 241.68 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.16 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2562 ถึงแมวารายไดคาโฆษณาลดลงจากการท่ีบริษัทยอยคืนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี

เพ่ือใหบริการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ชอง 26 และรายไดจากการจำหนายสือ่สิ่งพิมพลดลงจาก

การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคสงผลใหยุติการประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ “The Nation” อีกทั้ง จาก

ผลกระทบของ COVID-19 สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยยุติธุรกิจหนังสือพิมพ “คมชัดลึก” แตรายไดจาก

การจัดจำหนายผลิตภัณฑและรายไดจากการใหบริการนำเท่ียวเพ่ิมข้ึน จากธุรกิจจัดจำหนายผลิตภัณฑผาน

ชองทางสื่อโทรทัศนในระบบดิจิตอลและสื่อออนไลน และธุรกิจใหบริการนำเท่ียวของบริษัทยอยทางออม 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดลดลงจำนวน 254.67 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26.60 

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกับปกอน เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ที่แพรระบาดอยางตอเนื่อง 

รวมถึงนโยบายของทางภาครัฐ ซึ่งสงผลกระทบใหบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถจัดกิจกรรมตามแผนท่ี

วางไวได สงผลใหรายไดคาโฆษณาและรายไดการจัดกิจกรรมและรายไดจากการจำหนายสื่อสิ่งพิมพลดลง 

นอกจากนี้ ในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคดิจิทัลไดเปลี่ยนแปลงไป ทำใหคนสวนใหญหันมาอาน

หนังสือพิมพนอยลง  ดังนั้น กลุมบริษัทจึงตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอขาวและรายการในสื่อตางๆ

เพื่อเพิ่มรายไดคาโฆษณา พัฒนาบุคคลากรใหมีทักษะการทำงานรอบดาน เพื่อเพิ่มรายไดโดยการตอยอด

ผานชองทางสื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการผูบริโภค และใชขอ

ไดเปรียบจากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ในการตอยอดไปสูรายการโทรทัศน สื่อใหม และการจัดงาน

สัมมนาและกิจกรรมตางๆ เปนตน 

ตนทุนขายและการใหบริการ 

 

บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการในป 2562-2564 จำนวน 1,037.02 ลานบาท 716.96 ลานบาท และ 

631.28 ลานบาท โดยในป 2563 ลดลง 320.06 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 30.86 จากป 2562 

และในป 2564 ลดลง 85.68 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 11.95 ท้ังน้ี คิดเปนสัดสวนของตนทุน

ขายและการใหบริการตอรายไดจากการขายและการใหบริการรอยละ 86.50 รอยละ 74.90 และรอยละ 

89.85 ในป 2562-2564 ตามลำดบั 

ป 2563 ตนทุนขายและการใหบริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณามีมูลคาเทากับ 210 ลานบาท ลดลง

รอยละ 39 เมื ่อเทียบกับปกอนที ่เทากับ 343 ลานบาทโดยมาจากบริษัทไดยุต ิการประกอบธุรกิจ
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หนังสือพิมพ “คมชัดลึก” เมื่อวันท่ี  9 เมษายน 2563 ทำใหคากระดาษ คาพิมพ ลดลงสอดคลองกับรายได

ท่ีลดลง 

 

ป 2564 ตนทุนขายและการใหบริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณามีมูลคาเทากับ 142 ลานบาท ลดลง

รอยละ 32 เมื่อเทียบกับปกอนท่ีเทากับ 210 ลานบาทโดยมาจากมีการปรับลดตนทุนการผลติและคาใชจาย

ใหสอดคลองกับรายไดท่ีลดลง 

 

 

อัตรากำไรข้ันตน 

แผนภูมิรายได กำไรขั้นตน และอัตรากำไรขั้นตนของบริษัทฯ ป 2562 – 2564  

 

 
 

ระหวางป 2562 – 2564 กำไรข้ันตนมีคาเทากับ 161.91 ลานบาท 240.29 ลานบาท และ 72.30 ลานบาท 

ตามลำดับ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยยอนหลัง 3 ป เทากับรอยละ 16.25 ของรายไดจากการขายและบริการ 

 

ในป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกำไรข้ันตน เทากับ 240.29 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2562 ซึ่งเทากับ 

161.91 ลานบาท เปนจำนวน 78.38 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 48.41 โดยมีสาเหตุหลกั

มาจากมีการปรับขั ้นตอนการดำเนินงาน ปรับลดและควบคุมคาใชจายของบริษัทฯ และบริษัทยอยให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งสัดสวนของตนทุนขายและการใหบริการตอรายไดจากการขายและการ

ใหบริการ ในป 2563 คิดเปนรอยละ 74.90 ลดลงรอยละ 13.41 จากป 2562 มีสัดสวนของตนทุนขายและ

การใหบริการตอรายไดจากการขายและการใหบริการคิดเปนรอยละ 86.50 

 

ในป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกำไรขั้นตนเทากับ 71.30 ลานบาท ลดลงจากป 2563 ซึ่งเทากับ 

240.29 ลานบาท เปนจำนวน 168.99 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 70.33 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากรายไดจากการขายและบริการลดลงเนื ่องจากสถานการณ COVID-19 ที่แพรระบาดอยาง
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ตอเน่ือง รวมถึงนโยบายของทางภาครัฐ ซึ่งสงผลกระทบใหบริษัทและบริษัทยอยไมสามารถจัดกิจกรรมตาม

แผนที่วางไวได และสัดสวนของตนทุนขายและการใหบริการตอรายไดจากการขายและการใหบริการ ในป 

2563 คิดเปนรอยละ 89.85 เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.97 จากป 2563 มีสัดสวนของตนทุนขายและการใหบริการ

ตอรายไดจากการขายและการใหบริการคิดเปนรอยละ 74.90 

 

คาใชจายในการขายและบริหาร  

คาใชจายในการขายและบริหารหลัก คือ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ในป 2562 – 2564 บริษัทฯ และ

บริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารจำนวน 622.39 ลานบาท 434.86 ลานบาท และ 280.21 ลาน

บาท ตามลำดับ หรือคิดเปนรอยละ 51.91 รอยละ 45.43 และรอยละ 39.88 ของรายไดจากการขายและ

บริการตามลำดับ 

ป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายในการขายและบริหารลดลงจำนวน 187.53 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 30.13 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 จากการปรับขั้นตอนการดำเนินงาน ปรับลดและควบคุม

คาใชจายใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน Consult – FA จำนวน 13.00 ลานบาท Consult-Legal 

จำนวน 9.00 ลานบาท คา Special Business Tax จำนวน 9.00 ลานบาท และลดลงจากคาเชาและ

คาบริการ เนื่องจากมีการยาย Office ชวงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งทำใหคาเชาและคาบริการลดลงจำนวน 

22.00 ลานบาท และลดลงจากคาใชจายเก่ียวกับพนักงานจำนวน 20.00 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทฯ และบริษัท

ยอยมีการบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของใบอนุญาตฯ จำนวน 3.50 ลานบาท ซึ ่งเปน

เหตุการณตอเน่ืองจากป 2562 

สำหรับป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายในการบริหารลดลงจำนวน 154.65 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 35.56 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกับปกอน เนื่องจากมีการควบคุมคาใชจายอยาง

ตอเนื่อง Consult-Legal ลดลงจำนวน 18 ลานบาท คาเชาและคาบริการอาคาร และคาซอมแซมอาคาร

ลดลงจำนวน 9.00 ลานบาท และคาเบ้ียปรับลดลงจำนวน 9.00 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก Consult-FA จำนวน 

4.00 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ และมีบริษัทยอยมีการดำเนินงานที่ยกเลิก จำนวน 37.36 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 6.36 ของรายไดรวม โดย บริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย

ทางออม มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม แตบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จำกัด ซึ่งเปน

บริษัทยอยของบริษัทสละสิทธิ์ ทำใหสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยทางออมลดลงจากรอยละ 50.00 เปน 

รอยละ 16.67 สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทยอยทางออม 
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อัตรากำไรสุทธิ 

แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ป 2562 – 2564 

 

 
 

ขาดทุนสุทธิในระหวางป 2562 – 2564 มีคาเทากับ 2.10 ลานบาท 147.93 ลานบาท และ 166.23 ลาน

บาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิเทากับรอยละ 0.18 รอยละ 15.45 และรอยละ 23.66 ตามลำดับ โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับรอยละ 13.10 ของรายไดจากการขายและบริการ ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไร

สุทธิตอป (CAGR) ระหวางป 2562 – 2564 เทากับรอยละ 789.70 

 

ในป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีขาดทุนสุทธิ เทากับ 147.93 ลานบาท เพิ ่มขึ ้นจาก ป 2562 ซึ่ง

เทากับ 2.10 ลานบาท เปนจำนวน 145.83 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 6,944.29 หากไม

รวมรายการกลับรายการผลขาดทุน ซึ่งเปนรายการท่ีเกิดข้ึนครั้งเดียวน้ัน บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุน

อยางตอเน่ือง เปนผลมาจากตนทุนและคาใชจายมากกวารายได อีกท้ังมีผลกระทบจากการนำมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในป 2563 

 

ในป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีขาดทุนสุทธิ เทากับ 166.23 ลานบาท เพิ ่มขึ ้นจาก ป 2563 ซึ่ง

เทากับ 18.30 ลานบาท เปนจำนวน 18.30 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 12.37 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากพฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ และการคืนใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศนฯ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่สงผลตอธุรกิจสื่อโฆษณาอยางตอเนื่อง

จนถึงปจจุบัน  
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,554.41 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นป 2562 

ซึ่งเทากับ 1,349.06 ลานบาท เปนจำนวน 205.35 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 15.22 โดย

มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของ (1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นป 2562 เปน

จำนวน 136.60 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 282.87 สาเหตุหลักมาจากเงินเพ่ิมทุนของ

บริษัทยอย (2) สินคาคงเหลือ เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นป 2562 เปนจำนวน 21.93 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการ

เติบโตรอยละ 4984.09 เน่ืองจากบริษัทยอยทางออมไดลงทุนในบริษัท แฮปป โปรดักส แอนด เซอรวิส 

จำกัด ทำใหกลุมบริษัทมีสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน 

ณ สิ้นป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,311.43 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2563 

ซึ่งเทากับ 1,554.41 ลานบาท เปนจำนวน 242.98 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 15.63 โดย

มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ (1) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลดลงจาก ณ สิ้นป 2563 เปน

จำนวน 155.12 ลานบาท หรือคดิเปนอัตราการลดลงรอยละ 83.90 สาเหตุหลักมาจากการใชไปในการซื้อ

ธุรกิจ ลงทุนในตราสารทุนและชำระคาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีรวมมลูคา 100 ลานบาท และใช

หมุนเวียนในกลุมบริษัท (2) สินคาคงเหลือ ลดลงจาก ณ สิ้นป 2563 เปนจำนวน 22.17 ลานบาท หรือคิด

เปนอัตราการลดลงรอยละ 99.11 เน่ืองจากกลุมบริษัทสญูเสียอำนาจการควบคุมในบริษัท แฮปป โปรดักส 

แอนด เซอรวิส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเก่ียวกับการจดัจำหนายสินคาอุปโภค บรโิภคและผลติภณัฑอ่ืนๆ ทำให

สินคาคงเหลือลดลง 

 

หน้ีสิน 

ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหน้ีสินรวมเทากับ 1,226.44 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นป 2562 

ซึ่งเทากับ 978.91 ลานบาท เปนจำนวน 247.53 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 25.29 โดย

มีสาเหตุหลักจากเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นรอยละ 893.33 จากป 2562 มาจากกลุมบริษัทไดกูยืมเงินระยะ

สั้นกับบริษัทแหงหน่ึงและบุคคลหลายสัญญา เพ่ือนำมาใชในการเพ่ิมทุนในบริษัทยอยและเงินทุนหมุนเวียน

ในบริษัท 

ณ สิ้นป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินรวมเทากับ 1,114 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2563 ซึ่ง

เทากับ 1,226.44 ลานบาท เปนจำนวน 112.44 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 9.71 สาเหตุ

หลักมาจากการลดลงรอยละ 82.99 ของเงินกูยืมระยะสั้นมาจากการท่ีกลุมบริษัทไดขอขยายระยะเวลาการ

ชำระเงินกู ยืมเงินระยะสั้นกับบุคคลหลายสัญญา และลดลงรอยละ 55.87 ของหนี้สินตามสัญญาเชา 

เนื่องจากกลุมบริษัทมีการจายชำระหนี้สินตามสัญญาเชาสำหรับสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยระยะยาวใน

ระหวางป และลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทยอย 
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สวนของผูถือหุน  

ณ สิ้นป 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมท้ังสิน้ 327.97 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 

2562 ซึ่งเทากับ 370.15 ลานบาท เปนจำนวน 42.18 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 11.40  

มีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนสุทธิของป 2563 ในสวนของบริษัทใหญเทากับ 147.8 ลานบาท และขาดทุนท่ี

เปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 0.1 ลานบาท รวมเปนขาดทุนสุทธิท้ังปจํานวน 147.93 ลาน

บาท  

ณ สิ้นป 2564 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุนรวมท้ังสิน้ 197.43 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 

2563 ซึ่งเทากับ 327.97 ลานบาท เปนจำนวน 130.54 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 39.80  

มีสาเหตุหลักมาจากขาดทุนสุทธิของป 2564 ในสวนของบริษัทใหญเทากับ 118 ลานบาท และขาดทุนท่ีเปน

ของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคมุจํานวน 48 ลานบาท รวมเปนขาดทุนสุทธิท้ังปจํานวน 166.23 ลานบาท  
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