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สารสนเทศการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์ 
ของ 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
   

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่19 
กรกฎาคม 2561 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ จาํหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั เนชัน่ ย ูจาํกดั (“NU”) (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 
ซึ่งถอืใบอนุญาตและประกอบธุรกจิมหาวทิยาลยัเนชัน่) กล่าวคอื จําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ NU จํานวนทัง้สิน้ 
30,599,999 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 90 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ NU ใหแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร. จริศกัดิ ์จยิะ
จนัทน์ ในราคาต่อหุน้ หุน้ละประมาณ 8.3824 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 256,500,000 บาท ตามสญัญาซือ้ขายหุน้
ของ NU ฉบบัลงวนัที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยมเีงื่อนไขบงัคบัก่อนใหบ้รษิทัฯ ในฐานะผู้ขายจะต้องไดร้บัมติ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนการขายหุน้สามญัของ NU ดงักลา่ว ใหแ้ก่รองศาสตราจารย ์ดร. จริศกัดิ ์จยิะจนัทน์  

  ทัง้น้ี การเขา้ทาํรายการขา้งตน้เขา้ขา่ยเป็นรายการจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มนีัยสําคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิ ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ”) โดยมขีนาด
รายการสงูสดุรอ้ยละ 45.04 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิซึง่เขา้ขา่ยรายการประเภท 2 ของประกาศไดม้า
หรอืจาํหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ทนัท ีและจดัสง่หนงัสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนันับแต่วนัทีเ่ปิดเผย
สารสนเทศการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  
  
 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึขอแจ้งรายละเอียดของรายการดงักล่าวตามที่กําหนดในประกาศได้มาหรอืจําหน่ายไปฯ 
ดงัต่อไปน้ี  
1. วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บรษิัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่
7/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2561 โดยคาดวา่จะเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้และ/หรอืสญัญาอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี รวมทัง้ไดร้บัชาํระราคาคา่สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจากคูส่ญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายในไตรมาสที ่
3 ปี 2561 และสาํหรบัเงือ่นไขเกีย่วกบัการชาํระหน้ีตามสญัญาซือ้ขายหุน้ของ NU ฉบบัลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2561 ผู้
ผูซ้ือ้ตกลงดาํเนินการใหม้หาวทิยาลยัเนชัน่ชาํระหน้ีงวดสดุทา้ยภายในวนัที ่31 มกราคม 2562 
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2. คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา 
  

สญัญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ฉบบัลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 
ผูข้าย บรษิทัฯ 
ผูซ้ื้อ รองศาสตราจารย ์ดร. จริศกัดิ ์จยิะจนัทน์ ซึง่ไมใ่ช่บุคคลทีม่คีวามเกีย่ว

โยงกนัของบรษิทัฯ  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 
สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยง
กนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”)  

รายละเอียดของ
สินทรพัยท่ี์
จาํหน่าย  

หุน้สามญัของ NU จํานวนทัง้สิน้ 30,599,999 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 90 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ NU ในราคาต่อหุน้ หุน้ละประมาณ 
8.3824 บาท คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 256,500,000 บาท  

เง่ือนไขเก่ียวกบั
การชาํระหน้ี 

ผู้ซื้อตกลงดําเนินการให้มหาวทิยาลยัเนชัน่ ชําระหน้ีสําหรบัหน้ีเงนิ
กู้ยมืและ/หรอืหน้ีอื่นใดที่มอียู่ระหว่างมหาวทิยาลยัเนชัน่กบับรษิัทฯ 
จํานวนทัง้สิน้ 17,920,000 บาทคนืใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยผู้ซื้อตกลงให้
มหาวทิยาลยัเนชัน่ ชาํระหน้ีดงักล่าวคนืใหแ้ก่บรษิทัฯ แบ่งเป็นจาํนวน 
6 งวด งวดละ 3,000,000 บาทและงวดสดุทา้ยจาํนวน 2,920,000 บาท
โดยไม่มกีารคิดดอกเบี้ยและจะชําระเงนิแต่ละงวดภายในวนัทําการ
สุดทา้ยเดอืนปฏทินิ เริม่ชําระงวดแรกภายในวนัที่ 31 สงิหาคม 2561 
และงวดสุดท้ายภายในวนัที่ 31 มกราคม 2562 นอกจากน้ีในกรณีที่
มหาวทิยาลยัเนชัน่ผดินัดไม่ชําระหน้ี ผูซ้ื้อตกลงใหม้หาวทิยาลยัเนชัน่
ชาํระดอกเบีย้ผดินดัใหแ้ก่บรษิทัฯ ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของจาํนวน
เงนิทีค่า้งชาํระ 

 
3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจาํหน่ายไปซ่ึง

สินทรพัย ์
3.1 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
 บรษิทัฯ จะจําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน NU ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึ่งถือใบอนุญาตและ

ประกอบธุรกจิมหาวทิยาลยัเนชัน่ กล่าวคอื จําหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ NU จาํนวนทัง้สิน้ 30,599,999 หุน้ คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 90 ของจํานวนหุน้ทัง้หมดของ NU ใหแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร. จริศกัดิ ์จยิะจนัทน์ คดิเป็นมลูค่ารวม
ทัง้สิน้ 256,500,000 บาท ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ของ NU ฉบบัลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2561 โดยมเีงือ่นไขบงัคบัก่อนให้
บรษิัทฯ ในฐานะผู้ขายจะต้องได้รบัมติคณะกรรมการบรษิัทฯ ก่อนการขายหุ้นสามญัของ NU ดงักล่าว ให้แก่รอง
ศาสตราจารย ์ดร. จริศกัดิ ์จยิะจนัทน์ ซึง่ภายหลงัการจาํหน่ายไปซึง่หุน้สามญัของ NU ในครัง้น้ี จะสง่ผลให ้NU สิน้
สภาพการเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 
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3.2  การคาํนวณขนาดรายการ 
เมื่อคํานวณขนาดรายการตามประกาศไดม้าหรอืจําหน่ายไปฯ โดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบ

ทานลา่สดุของบรษิทัฯ และNU สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 มรีายละเอยีดการคาํนวณ ดงัน้ี 
 
1.  เกณฑม์ลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ 
มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ = (NTA ของเงนิลงทุนในบรษิทั x สดัสว่นทีไ่ดม้าหรอืจาํหน่ายไป)  x 100  
  NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(NTA)  = สนิทรพัย์รวม - สนิทรพัย์ไม่มีตวัตน - สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดั

บญัช ี- หน้ีสนิรวม – สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 
NTA ของเงนิลงทุนในบรษิทั = 229.91 – 0.01 – 42.12 
 = 187.78 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน = 4,654.84 – 76.27 – 102.70 – 3,979.15 – 121.48 
 = 375.24 
มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ = (187.78 x 90) x 100 
          375.24 
 = 45.04% 
2.  เกณฑก์าํไรสทุธิจากการดาํเนินงานปกติ 

ไมส่ามารถคาํนวณได ้เน่ืองจากกาํไรสทุธขิองบรษิทัฯ เป็นลบ 

3.  เกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = (มลูคา่รายการทีจ่า่ยหรอืไดร้บั x 100) 
   สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 
มลูคา่รายการทีจ่า่ยหรอืไดร้บั = ราคาซือ้ขาย + มลูคา่ภาระเงนิกูย้มืทีค่งคา้งกบับรษิทัฯ 
 = 256.50 + 17.92 
 = 274.42 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = (274.42 x 100)  
      4,654.84 
 = 5.90% 
4.  เกณฑม์ลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์บริษทัจดทะเบียนออกให้เพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
ไมส่ามารถคาํนวณได ้เน่ืองจากบรษิทัฯ ไมไ่ดอ้อกหลกัทรพัยเ์พือ่เป็นการตอบแทนการไดซ้ึง่สนิทรพัย ์

 
จากการคาํนวณขนาดรายการในขา้งตน้ จะไดข้นาดรายการสงูสดุรอ้ยละ 45.04 ตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ ี

ตวัตนสุทธ ิซึ่งเขา้ข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศไดม้าหรอืจําหน่ายไปฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผย
สารสนเทศการเขา้ทํารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ีและจดัสง่หนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 
วนันบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

3.3 เหตผุลและท่ีมาของการเข้าทาํรายการ 
  ปจัจุบนั บรษิทัฯ ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงนิ และกระแสเงนิสดเพื่อใชใ้นการดําเนินธุรกจิ 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มผีลการดําเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเน่ือง  บรษิทัฯ จงึพจิารณาปรบัโครงสรา้งธุรกจิของบรษิทัฯ 
โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อร ับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ณ ปจัจุบัน รวมถึงสภาวะ
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อุตสาหกรรมช่วงขาลงของธุรกจิต่างๆที่ไม่ใช่ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ คอื ธุรกจิมหาวทิยาลยั ดงันัน้ ภายหลงับรษิทัฯ
ดําเนินการจําหน่ายเงนิลงทุนใน NU แล้ว  บริษัทฯจะดําเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้น
ดําเนินการธุรกจิหลกัที่บรษิทัฯ มคีวามเชี่ยวชาญ คอื ธุรกจิสื่อสิง่พมิพ ์และธุรกจิผลติสื่อโทรทศัน์และเน้ือหาข่าวสาร 
ซึ่งการจําหน่ายสนิทรพัย์รายการซึ่งไม่ใช่ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯดงักล่าว จงึไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ แต่อย่างใด อกีทัง้ การจําหน่ายสนิทรพัย์ในครัง้น้ีจะช่วยลดภาระหน้ีสนิของบรษิทัฯ ทําให้บรษิทัฯ สามารถ
ชาํระเงนิไดต้ามกาํหนดเวลา และดาํเนินธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
 นอกจากน้ี การจาํหน่ายทรพัยส์นิขา้งตน้ยงัช่วยลดความเสีย่งจากการบรหิารโครงสรา้งเงนิทุน ทาํใหม้เีงนิ

หมนุเวยีนเขา้มาในบรษิทัฯ สามารถรองรบัความตอ้งการใชก้ระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี 
 

4. รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จะจาํหน่ายไป 
รายละเอยีดของ NU มดีงัน้ี 
 
4.1 ข้อมลูทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั บรษิทั เนชัน่ ย ูจาํกดั  
ทะเบยีนนิตบุิคคล 0105554027538 
ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการศึกษาซึ่ ง เ ป็นผู้ร ับใบอนุญาตจัดตัง้

มหาวทิยาลยัเนชัน่ เปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาตรแีละปรญิญาโท โดยมี
ทีต่ ัง้ทีจ่งัหวดัลําปาง และเปิดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ทีศู่นยเ์นชัน่บาง
นา 

สาํนกังานแหง่ใหญ่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 
ทุนจดทะเบยีน 340,000,000 บาท 
ทุนชาํระแลว้ 340,000,000 บาท 
จาํนวนหุน้สามญั 34,000,000 หุน้ 
จาํนวนหุน้บุรมิสทิธ ิ - ไมม่ ี- 
มลูคา่ทีต่ราไว ้ หุน้ละ 10 บาท 
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 4.2 รายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 
  

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั จาํนวนหุ้นสามญั ร้อยละ 
1. บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 30,599,999 90.00 
2. มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์1  3,400,000 10.00 
3. นางสาวมธัยา โอสถานนท ์ 1 0.00 

 รวม 34,000,000 100.00 
 
4.3 รายช่ือกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2561 
  

ลาํดบั รายช่ือกรรมการของบริษทั เนชัน่ ย ูจาํกดั ตาํแหน่ง 
1. นายสพุจน์ เพยีรศริ ิ กรรมการ 
2. นางสาวเนตรนภา ภษูติตานนท ์ กรรมการ 
3. นายสมชาย มเีสน กรรมการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 โดยมรีายนามกรรมการสภามหาวทิยาลยั ดงัต่อไปน้ี:  

1. นายเสรมิสนิ สมะลาภา   นายกสภามหาวทิยาลยั 
2. นายฉทัทวุฒ ิ  พชีผล   กรรมการและอธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
3. นายณฐัวุฒ ิ  อมรววิฒัน์   กรรมการ 
4. นายวรีะวรรธน์   วรรธนจัฉรยิา  กรรมการ 
5. นายปิยพงศ ์  เผา่วณิช   กรรมการ 
6. นายรุง่ยศ    จนัทภาษา   กรรมการ 
7. นายวศิษิฎ์   สถติจนิดาวงศ ์ กรรมการ 
8. นายชาตชิาย   สทุธกิลม   กรรมการ 
9. นางสาววไิล   เจยีรรุง่แสง  กรรมการ 
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4.4  ข้อมลูทางการเงิน 
 1) ขอ้มลูงบการเงนิรวมของ NMG ปี 2557-2559 และงวด 9 เดอืน ปี 2560 

 

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

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

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,827,711         96% 3,014,590         95% 2,097,393         96% 1,305,374             96%
รายไดจากการลงทุน 41,501              1% 28,810              1% 22,604              1% 7,891                    1%
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน -                       0% 61,521              2% 1,228                0% -                            0%
กําไรจากการตอรองราคาซือ้ 7,579                0% -                       0% -                       0% -                            0%
รายไดอื่น 74,011              3% 60,115              2% 60,838              3% 49,981                  4%
รวมรายได 2,950,802         100% 3,165,036         100% 2,182,063         100% 1,363,246             100%
ตนทุนการใหบริการ 1,983,778         2,209,915         2,000,460         1,347,165             
คาใชจายในการบริหาร 795,445            863,492            1,107,572         2,219,787             
รวมคาใชจาย 2,779,223         3,073,407         3,108,032         3,566,952             
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี 171,579            91,629              (925,969)          (2,203,706)            
ตนทุนทางการเงิน (71,167)            (166,022)          (152,358)          (128,928)               
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (30,748)            101,035            (163,781)          (8,966)                   
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 427                   320                   1,080                (57)                        
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 70,091              26,962              (1,241,028)       (2,341,657)            
(หัก) สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (5,633)              8,620                138,183            206,492                
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ 64,458              35,582              (1,102,845)       (2,135,165)            
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2) ขอ้มลูงบการเงนิของ NU และมหาวทิยาลยัเนชัน่ ปี 2557 – 2559 และงวด 9 เดอืน ปี 2560 

 
 

 
 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 % ไตรมาส 3-2560 %
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 10,738              4% 14,646              6% 22,188              9% 17,654              8%
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 10,479              4% 4,624                2% 3,842                2% 7,704                3%
รายไดคางรับ -                       0% 26                     0% 475                   0% 9                       0%
ลูกหนี้อื่น 3,672                1% 2,635                1% 3,462                1% 2,073                1%
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 384                   0% 266                   0% 197                   0% 156                   0%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 10,855              4% -                       0% -                       0% -                       0%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 36,128             13% 22,197            9% 30,164            12% 27,596              12%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 237,721            85% 231,326            91% 213,427            87% 202,295            88%
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 339                   0% 218                   0% 89                     0% 12                     0%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,604                2% 1,698                1% 275                   0% 12                     0%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 242,664            87% 233,242            91% 213,791            88% 202,319            88%
รวมสินทรัพย 278,792           100% 255,439          100% 243,955          100% 229,915            100%
เจาหนี้การคา 2,945                1% 1,135                0% 1,119                0% 1,616                1%
เจาหนี้อื่น 147,300            53% 159,241            62% 6,758                3% 10,277              4%
คาใชจายคางจาย 4,230                2% 2,087                1% 1,868                1% 1,945                1%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,451                1% 1,120                0% 2,259                1% 130                   0%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 155,926           56% 163,583          64% 12,004            5% 13,968              6%
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 4,879                2% 6,036                2% 7,332                3% 8,081                4%
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 26,856              10% 24,510              10% 18,196              7% 20,075              9%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 31,735             11% 30,546            12% 25,528            10% 28,156              12%
รวมหนี้สิน 187,661           67% 194,129          76% 37,532            15% 42,124              18%
หุนสามัญ –ชําระเต็มมูลคาแลว 170,000            61% 170,000            67% 340,000            139% 340,000            148%
กําไรสะสม -                       0% -                       0% -                       0% -                       0%
- ทุนสํารองตามกฏหมาย -                       0% -                       0% -                       0% -                       0%
- ยังไมไดจัดสรร (78,869)            -28% (108,690)          -43% (133,577)          -55% (152,209)          -66%
รวมสวนของผูถือหุน 91,131             33% 61,310            24% 206,423          85% 187,791            82%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 278,792           100% 255,439          100% 243,955          100% 229,915            100%

(หนวย : พันบาท)
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5. มลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 

บรษิทัฯ จะจําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน NU กล่าวคอื จําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ NU จํานวนทัง้สิน้ 
30,599,999 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 90 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ NU ใหแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร. จริศกัดิ ์จยิะ
จนัทน์ ในราคาต่อหุน้ หุน้ละประมาณ 8.3824 บาท คดิเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 256,500,000 บาท นอกจากน้ี ผูซ้ือ้ยงัตก
ลงดาํเนินการใหม้หาวทิยาลยัเนชัน่ ชาํระหน้ีสาํหรบัหน้ีเงนิกูย้มืและ/หรอืหน้ีอื่นใดทีม่อียูร่ะหวา่งมหาวทิยาลยัเนชัน่กบั
บรษิทัฯ จํานวนทัง้สิน้ 17,920,000 บาทคนืใหแ้ก่บรษิทัฯ โดยผูซ้ื้อตกลงใหม้หาวทิยาลยัเนชัน่ ชําระหน้ีดงักล่าวคนื
ใหแ้ก่บรษิทัฯ แบง่เป็นจาํนวน 6 งวด งวดละ 3,000,000 บาทและงวดสดุทา้ยจาํนวน 2,920,000 บาท  

มลูค่าสิง่ตอบแทนไดพ้จิารณามาจากการประเมนิมลูค่าหุน้ของกจิการดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ไดแ้ก่ วธิมีลูค่าตาม
บญัช ีวธิปีรบัปรุงมลูค่าตามบญัช ีวธิอีตัราสว่นราคาหุน้ต่อมลูค่าตามบญัช ีและวธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึ่งประเมนิโดย
บรษิทั โอไรออ้น แอ๊ดไวเซอรี ่จาํกดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัฯ อยา่งไรกต็าม ทีป่รกึษาทางการเงนิของ
บรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า วธิปีรบัปรุงมูลค่าตามบญัชเีป็นวธิทีี่เหมาะสมที่สุดในการประเมนิมลูค่า เน่ืองจาก วธิดีงักล่าว
เป็นวธิทีีส่ะทอ้นมลูคา่ตลาดของสนิทรพัยท์ัง้หมดของ NU ในปจัจุบนั นอกจากนัน้ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถงึปี พ.ศ. 2559 
NU มผีลขาดทุนมาโดยตลอดทาํใหก้ารประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสดไมส่ะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของ NU  

ทัง้น้ี คณะกรรมการได้มกีารพจิารณาและมคีวามเห็นว่าการกําหนดเกณฑ์ราคาดงักล่าวมคีวามเหมาะสม
เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถจําหน่ายทรพัยส์นิไดใ้นราคาที่สอดคลอ้งกบัสภาพตลาดในภาวะเศรษฐกจิช่วงขาลง และการ
เตบิโตของสภาวะอุตสาหกรรมของกลุ่มธุรกจิที่จะดําเนินการขายนัน้มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงปีที่ผ่านมา 
ประกอบกบับรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นจะตอ้งใชก้ระแสเงนิสดนัน้ และยงัเป็นราคาทีส่งูกวา่มลูค่าทางบญัช ีโดยการประเมนิ
มลูค่าจากวธิปีรบัปรุงมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนทัง้หมดใน NU อยูร่ะหวา่ง  219.73 ถงึ 320.44  ลา้นบาท โดยช่วง
ของมลูค่าดงักล่าวคํานวณมาจาก มลูค่าสนิทรพัยท์ัง้หมด หกัลบดว้ยมลูค่าหน้ีสนิทัง้หมดของมหาวทิยาลยัเนชัน่ และ
ปรบัปรุงมลูค่าของสนิทรพัยต์ามราคาประเมนิมลูค่าตลาดของสนิทรพัย ์และมลูค่าบงัคบัขาย จากนัน้พจิารณามลูค่า
ของเงนิลงทุนใน NU ตามสดัสว่นทีบ่รษิทัฯถอืครองหุน้สามญัของ NU อยู ่ซึง่ราคาจาํหน่ายหุน้ NU รวมทัง้สิน้เท่ากบั 
256,500,000 บาท มมีลูค่าสงูกวา่มลูค่าทางบญัชตีามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ  อยา่งไรกต็าม ถงึแมร้าคาทีเ่จรจาได้

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

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,827,711         96% 3,014,590         95% 2,097,393         96% 1,305,374             96%
รายไดจากการลงทุน 41,501              1% 28,810              1% 22,604              1% 7,891                    1%
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน -                       0% 61,521              2% 1,228                0% -                            0%
กําไรจากการตอรองราคาซือ้ 7,579                0% -                       0% -                       0% -                            0%
รายไดอื่น 74,011              3% 60,115              2% 60,838              3% 49,981                  4%
รวมรายได 2,950,802         100% 3,165,036         100% 2,182,063         100% 1,363,246             100%
ตนทุนการใหบริการ 1,983,778         2,209,915         2,000,460         1,347,165             
คาใชจายในการบริหาร 795,445            863,492            1,107,572         2,219,787             
รวมคาใชจาย 2,779,223         3,073,407         3,108,032         3,566,952             
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี 171,579            91,629              (925,969)          (2,203,706)            
ตนทุนทางการเงิน (71,167)            (166,022)          (152,358)          (128,928)               
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (30,748)            101,035            (163,781)          (8,966)                   
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 427                   320                   1,080                (57)                        
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 70,091              26,962              (1,241,028)       (2,341,657)            
(หัก) สวนที่เปนของสวนไดเสยีที่ไมมีอํานาจควบคุม (5,633)              8,620                138,183            206,492                
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ 64,458              35,582              (1,102,845)       (2,135,165)            
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จากผูซ้ื้อในการทํารายการในครัง้น้ีจะตํ่ากว่า “ราคาพืน้ฐาน” ที่จะใช้เป็นการประกวดราคาที่ราคา 317,860,000 บาท 
ตามทีเ่คยไดร้บัจากมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2561 บรษิทัฯ ไดใ้ช้
ความพยายามในการดาํเนินการประกวดราคาเพื่อจาํหน่ายทรพัยส์นิมาแลว้ถงึ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืนมนีาคมและเมษายน 
2561 ทีผ่่านมา แต่ผลปรากฏวา่ไมม่ผีูส้นใจรายใดยื่นซองประกวดราคาทรพัยส์นิดงักล่าว จงึเป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมี
มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2561 ใหอ้นุมตัยิกเลกิการอนุมตักิาร
จาํหน่ายทรพัยส์นิตามมตใินวาระที ่3 ของทีป่ระชุมวสิามญัครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2561 
เน่ืองจาก ในทางปฏบิตั ิ “ราคาพืน้ฐาน” ทีไ่ดร้บัอนุมตัใินวาระที3่ ของทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่ 1/2561 นัน้ ไม่
สอดคลอ้งและไมเ่ป็นไปตามสภาพตลาดของทรพัยส์นิแต่ละรายการในขณะทีท่าํการประกวดราคา 

6. เกณฑท่ี์ใช้ในการกาํหนดมลูค่าส่ิงตอบแทน 
การจาํหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน NU จาํนวน 30,599,999 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 90 ของจาํนวนหุน้

ทัง้หมดของ NU เท่ากบั 256,500,000 บาท เป็นราคาและเงื่อนไขทีไ่ดจ้ากการเจรจาต่อรองระหวา่งผูซ้ื้อและบรษิทัฯ 
กอปรกบัผลการประเมนิมลูคา่กจิการ 

7. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกบับริษทัฯ จากการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
7.1 การจําหน่ายทรพัย์สินในครัง้น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการปรบัโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่รบัมอืกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย ณ ปจัจุบนั และขณะเดยีวกนั
ยงัเป็นการดาํเนินการตามกลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ ทีจ่ะมุง่เน้นการดาํเนินธุรกจิหลกัทีบ่รษิทัฯ มี
ความเชีย่วชาญ กลา่วคอื สือ่สิง่พมิพ ์(หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ เดอะเนชัน่ คมชดัลกึ) การจดักจิกรรม
ที่เกี่ยวขอ้ง และการผลติเน้ือหารายการ (contents) และธุรกจิสื่อโทรทศัน์ (สถานีดจิทิลัทวีชี่องข่าว 
Nation 22) ของกลุ่ม NBC และธุรกจิของกลุ่ม NINE) และการผลติเน้ือหารายการ (contents) ซึง่ลว้น
แต่เป็นธุรกจิทีบ่รษิทัฯ มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญทีเ่ป็นจุดแขง็ของกลุม่เนชัน่อยา่งแทจ้รงิ 

7.2 การจาํหน่ายสนิทรพัยใ์นครัง้น้ีจะชว่ยลดภาระหน้ีสนิของบรษิทัฯ ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถชาํระเงนิไดต้าม
กําหนดเวลา และดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง โดยปจัจุบนั บรษิัทฯ มีหน้ีสนิที่มีดอกเบี้ยกบั
บุคคลภายนอกประมาณ 1,584 ล้านบาท โดยบรษิทัฯ จะนําเงนิที่ไดร้บัจากการทํารายการไปชําระ
หน้ีสนิระยะสัน้ของบรษิทัฯ ซึ่งได้แก่ตัว๋แลกเงนิ และตัว๋สญัญาใช้เงนิ โดยจะชําระหน้ีสนิระยะสัน้ที่มี
ดอกเบีย้สงูหรอืมสีนิทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นหลกัประกนัก่อน 

7.3 การจําหน่ายทรพัย์สินข้างต้นยงัช่วยลดความเสี่ยงจากการบริหารโครงสร้างเงินทุน ทําให้มีเงิน
หมนุเวยีนเขา้มาในบรษิทัฯ สามารถรองรบัความตอ้งการใชก้ระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี 

 
8. แผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์

 เงนิที่ไดร้บัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดใน NU ในครัง้น้ี บรษิทัฯ จะนําไปลดภาระหน้ีสนิของบรษิทัฯ 
เน่ืองจาก บรษิทัฯ มภีาระหน้ีสนิกบัทางสถาบนัการเงนิและเงนิกูย้มืระยะสัน้จํานวน 1,647.82 ลา้นบาท และยงัมภีาระ
หน้ีค่าใบอนุญาตโทรทศัน์ดจิติอลจํานวน 1,421.59 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้ จํานวนประมาณ 3,069.41 ล้านบาท ขอ้มูล
อ้างองิตามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 30 กนัยายาน 2560 ทัง้น้ี เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถชําระหน้ีได้ตาม
กาํหนดเวลา และสามารถลดภาระดอกเบีย้ทีส่งูอนัเกดิจากภาระหน้ีสนิดงักลา่ว  

นอกจากน้ี บรษิัทฯ อาจนําเงนิไปใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในธุรกิจหลกัที่บรษิัทฯ มคีวามเชี่ยวชาญ และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัฯ กล่าวคอื สือ่สิง่พมิพ ์การจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การผลติเน้ือหารายการ (contents) 
ธุรกจิสื่อโทรทศัน์ และการผลติเน้ือหารายการ (contents) รวมไปถงึธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตและ
เสรมิกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ เพือ่ใหบ้รษิทัฯสามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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9. เง่ือนไขการเข้าทาํรายการ 

เน่ืองจากการเขา้ทาํรายการน้ี ถอืเป็นการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนประเภทที ่2 ตามประกาศ
ไดม้าหรอืจําหน่ายไปฯ ภายหลงัจากที่บรษิทัฯ ได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 7/2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2561 บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ทนัท ีและจดัส่งหนังสอืเวยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ซึ่งมสีารสนเทศอย่างน้อยตามที่กําหนดไวใ้นประกาศไดม้า
หรอืจาํหน่ายไปฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีเ่ปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บรษิทัฯ จะเขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้และ/หรอืสญัญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ถา้ม)ี รวมทัง้ไดร้บัชําระราคาค่า
สนิทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดจากคู่สญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งภายในไตรมาสที ่3 ปี 2561 และสาํหรบัเงื่อนไขเกี่ยวกบัการ
ชาํระหน้ีตามสญัญาซือ้ขายหุน้ของ NU ฉบบัลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2561 ผูซ้ื้อตกลงดําเนินการใหม้หาวทิยาลยัเนชัน่
ชาํระหน้ีงวดสดุทา้ยภายในวนัที ่31 มกราคม 2562 
10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการตกลงเข้าทาํรายการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2561 ไดพ้จิารณารายการ
ดงักล่าวในครัง้น้ีอยา่งรอบคอบแลว้ โดยไดพ้จิารณาทัง้ในดา้นเงือ่นไขการทาํรายการ ความเหมาะสมของมลูค่าการซือ้
ขายตามที่ระบุในขอ้ 5 ความสามารถในการชําระเงนิของผู้ซื้อ ซึ่งผูซ้ื้อไดแ้สดงหลกัฐานที่น่าเชื่อถอืที่แสดงว่าผูซ้ื้อ
สามารถชําระเงนิตามเงื่อนไขที่ระบุขา้งต้นไดอ้ย่างแน่นอน โดยผูซ้ื้อไดต้กลงชําระค่าตอบแทนเป็นแคชเชยีรเ์ชค็เป็น
จาํนวน 3 ฉบบัและไดต้กลงใชบ้รกิารตูนิ้รภยัของธนาคารพาณิชยเ์พื่อเกบ็รกัษาแคชเชยีรเ์ชค็ดงักล่าวไวน้บัแต่วนัที ่13 
กรกฎาคม 2561 ซึ่งบุคคลทีผู่ซ้ื้อและบรษิทัฯ กําหนดมอีํานาจร่วมกนัในการเปิดตูนิ้รภยั ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จาก
การเขา้ทาํรายการ และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํรายการแลว้ มคีวามเหน็วา่การเขา้ทาํรายการในครัง้น้ี มคีวาม
เหมาะสมเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รวมทัง้อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีส่มเหตุสมผล  

 
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษทัฯ ท่ีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามข้อ 10 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทุกทา่นมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ขา้งตน้ (เป็นเอกฉนัท)์ และ

ไมม่กีรรมการตรวจสอบทา่นใดมคีวามเหน็แตกต่างจากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ดงักลา่ว 
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สารสนเทศตามบญัชี 2 

1. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในขอ้มลูทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสารสนเทศน้ี และในเอกสารอื่นทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูดงักล่าวดว้ยความระมดัระวงั และขอรบัรองวา่ขอ้มลูในสารสนเทศฉบบั
น้ีและในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซึง่จาํเป็นตอ้งม ีหรอืตอ้งระบุไว ้ตลอดจนไมม่ขีอ้ความทีท่าํใหบุ้คคลอื่นสาํคญัผดิอนัเป็นสาระสาํคญั 

 
2. คณุสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญอิสระท่ีให้ความเหน็เก่ียวกบัการทาํรายการ  

-ไมม่-ี 

3. งบการเงิน 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

สินทรพัย ์ 2556 2557 2558 2559 Q3'2560 

สินทรพัยห์มนุเวียน 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิ

สด 

     

1,467,849,138  

        

652,869,443  

        

207,525,311  

        

233,693,922    238,968,329  

เงนิลงทุนชัว่คราว 

        

138,320,000  

        

694,500,000  

        

822,149,643  

        

422,376,193  

               

92,496,084  

ลกูหน้ีการคา้  

        

757,771,277  

        

550,643,694  

        

588,556,740  

        

398,048,724    276,944,440  

รายไดค้า้งรบั 

        

165,420,566  

        

427,950,416  

        

782,780,106  

        

790,269,095     702,739,201  

ลกูหน้ีอื่น  

          

68,579,402  

          

77,600,289  

          

85,826,136  

          

89,842,411  

           

78,059,344  

สนิคา้คงเหลอื    

        

274,048,248  

        

386,599,141  

        

379,967,569  

        

136,926,036  

          

92,356,323  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  

        

200,974,578  

        

254,646,276  

        

288,077,194  

        

381,309,520     361,801,325  

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 

     

3,072,963,209  3,044,809,259  

     

3,154,882,699     2,452,465,901  1,843,365,045  
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สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

เงนิฝากทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้

            

2,589,301  

            

3,330,908  

            

2,682,654  

               

861,618  

            

1,250,100  

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

          

27,791,492  

          

21,756,420  

          

22,076,249  

          

23,156,526  

          

23,099,649  

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย        -         -         -         -  

เงนิลงทุนระยะยาวในกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนั        -         -         -         -  

เงนิลงทุนระยะยาวในบรษิทัอื่น 

          

31,199,517  

          

47,280,600  

          

10,342,497  

            

7,415,844  

            

4,019,185  

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน   

          

38,000,000  

          

38,000,000  

          

44,677,757  

          

75,446,583  

          

68,100,638  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์    

     

1,740,049,863  1,700,949,217  

     

1,646,419,498  1,485,520,797   1,339,475,205  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน   

          

83,929,434  

          

65,312,990  

        

115,517,353  

        

174,142,242  

          

76,270,900  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละ

ประกอบกจิการโทรทศัน์ 

                       

-  2,992,824,303  

     

2,783,779,533   2,574,170,702  1,014,644,337  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดั

บญัช ี

          

98,775,128  

        

129,280,587  

        

262,921,978  

        

112,053,123   102,699,697  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  

        

255,721,922  

        

162,592,750  

        

193,917,736  

        

170,996,910   181,911,497  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  

     

2,278,056,657   5,161,327,775  

     

5,082,335,255       4,623,764,345   2,811,471,208  

รวมสินทรพัย ์

     

5,351,019,866    8,206,137,034  

     

8,237,217,954       7,076,230,246   4,654,836,253  
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิ

กูย้มืระยะสัน้ 

จากสถาบนัการเงนิ 

        

293,915,945  

        

628,680,584  

        

590,384,836  

        

939,430,992  1,222,788,850  

เจา้หน้ีการคา้ 

        

115,357,241  

        

108,345,331  

        

133,706,003  

          

99,264,197    109,366,094  

เจา้หน้ีอื่น 

        

206,368,243  

        

206,718,660  

        

119,649,313  

        

146,135,435    181,505,446  

สว่นของคา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่น

ความถี ่

                          

-  

                        

-  

                          

-  

                          

-  

   และประกอบกจิการโทรทศัน์

คา้งจา่ย 

                          

-  

                        

-  

                          

-  

                          

-  

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

358,579,929  

        

556,203,640  

        

584,068,719    296,380,330  

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ 

                          

-  

                        

-  

                          

-  

                          

-  

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         

120,331,250  

        

100,800,000  

             

-  

        

120,000,000  132,000,000  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น               

-  

             

-  

        

160,000,000   207,404,897  

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 

   ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

            

7,825,544  

            

2,967,817  

            

1,561,041  

            

1,066,172  

                          

-  

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 

        

235,409,631  

        

235,417,986  

        

216,231,989  

        

187,344,952      154,123,120  

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 

            

2,795,427  

            

3,830,147  

            

1,369,142  

                 

50,181  

                          

-  

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 

        

144,863,158  

        

207,673,815  

        

236,238,259  

        

248,669,057     213,038,571  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

     

1,126,866,439       1,853,014,269  

     

1,855,344,223       2,486,029,705       2,516,607,307  
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หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่

และ 

   ประกอบกจิการโทรทศัน์คา้ง

จา่ย  2,270,342,030  

     

1,714,138,390    1,130,069,671  1,125,205,314  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิ  

        

152,217,879  

          

15,356,293  

             

-  

        

158,833,333      85,625,000  

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 

            

5,799,642  

             

2,831,825  

            

1,270,784  

              

-  

              

-  

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

             

-  

              

-  

          

17,826,173  

          

20,909,398  

          

21,613,146  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

        

134,458,894  

        

149,357,718  

        

163,856,203  

        

167,252,750    135,133,979  

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

        

147,047,965  

        

153,538,659  

        

130,431,918  

        

105,061,289  

          

94,970,138  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 

        

439,524,380       2,591,426,525  

     

2,027,523,468  1,582,126,441  1,462,547,577  

รวมหน้ีสิน 

     

1,566,390,819       4,444,440,794  

     

3,882,867,691    4,068,156,146  3,979,154,884  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรอืนหุน้  

   ทุนจดทะเบยีน 

     

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

     

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

   ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้ 

     

1,751,120,832       1,757,662,976  

     

2,155,848,809   2,155,959,049  2,155,959,049  

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 

                          

-  

                        

-  

                          

-  

                          

-  

   สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 

        

784,501,401  

        

802,589,749  

     

1,169,344,804  1,169,694,244   1,169,694,244  
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   สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญัของ

บรษิทัยอ่ย 

          

94,372,016  

          

94,328,676  

          

95,397,593  

          

96,604,862  

          

96,939,173  

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามญั 

            

5,135,848  

          

14,287,705  

          

18,665,439  

          

30,012,457  

          

34,040,577  

สาํรองการซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

                          

-  

                        

-  

                          

-  

                          

-  

   ทีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั                    -  

        

(91,013,286) 

        

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

                          

-  

                        

-  

                          

-  

                          

-  

   จดัสรรแลว้ 

                          

-  

                        

-  

                          

-  

                          

-  

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

          

11,700,000  

          

19,700,000  

          

32,700,000  

          

32,700,000  

          

32,700,000  

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 

        

650,840,315  

        

592,911,367  

        

522,640,169  

      

(708,949,691) (2,844,211,788) 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อื

หุน้ 

          

11,979,210  

          

24,844,077  

          

(4,250,405) 

          

(4,231,727) 

                 

95,121  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 

     

3,309,649,622       3,306,324,550  

     

3,899,333,123   2,680,775,908   554,203,090  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

        

474,979,425  

        

455,371,690  

        

455,017,140  

        

327,298,192    121,478,279  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  

     

3,784,629,047       3,761,696,240  

     

4,354,350,263   3,008,074,100    675,681,369  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อ

หุ้น 

     

5,351,019,866       8,206,137,034  

     

8,237,217,954  7,076,230,246   4,654,836,253  

                       

-    

                        

-    

                        

-    

                        

-    

                   

(0.00) 

 

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 

2556 2557 2558 2559 Q3'2560 
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รายได้   

รายไดจ้ากการขายและการ

ใหบ้รกิาร 

     

2,949,252,788  2,827,711,317  

     

3,014,589,717  2,097,392,625  1,305,374,204  

รายไดจ้ากการลงทุน 

          

27,455,893  

          

41,501,285  

          

28,809,932  

          

22,603,972  

            

7,890,979  

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 

             

-  

              

-  

         

61,521,601  

            

1,228,398       - 

รายไดอ้ื่น 

          

83,157,067  

          

74,478,893  

          

60,115,007  

          

60,837,862  

          

49,981,285  

รวมรายได้ 

     

3,059,865,748       2,943,691,495  

     

3,165,036,257  2,182,062,857  1,363,246,468  

 

ค่าใช้จ่าย   

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 

     

1,795,387,440       1,964,813,254  

     

2,209,914,777       2,000,459,926   1,347,164,653  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 

        

292,663,761  

        

259,812,841  

        

296,531,100  

        

212,949,366  

          

75,008,048  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

        

547,154,144  

        

528,521,362  

        

566,961,134  

        

690,177,550  2,144,779,397  

ผลขาดทุนจากการปรบัโครงสรา้ง

การประกอบธุรกจิ 

   ของบรษิทัยอ่ย        -  

        

204,445,292  

ตน้ทุนทางการเงนิ 

          

76,673,764  

        

158,217,893  

        

166,022,727  

        

152,358,315  128,928,486  

รวมค่าใช้จ่าย 

     

2,711,879,109   2,911,365,350  

     

3,239,429,738   3,260,390,449  3,695,880,584  

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่ม 

               

806,301  

               

426,928  

               

319,829  

            

1,080,277  

               

(56,877) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 

        

348,792,940  32,753,073  

        

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

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได ้

        

(71,157,113) 

        

(17,130,907) 

        

101,035,433  

      

(163,780,961) 

          

(8,965,369) 
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กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 277,635,827       15,622,166    26,961,781     (1,241,028,276) (2,341,656,361) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

รายการทีจะไม่ถกูจดัประเภท

รายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

   กาํไรหรือขาดทนุ 

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร ์

   ประกนัภยัสาํหรบัโครงการ

ผลประโยชน์พนกังาน 

        

(44,928,055) 

              

132,054  

             

-  

        

(11,968,306) (111,208) 

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบ

ของ 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

            

8,985,611  

              

-  

             

-  

            

2,393,661  

                          

-  

        

(35,942,444)  132,054  

                

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

รายการทีอ่าจถกูจดัประเภท

รายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

   กาํไรหรือขาดทนุ 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม

สทุธ ิ

   ของเงนิลงทุนเผื่อขาย 

            

1,739,797  

          

16,081,083  

             

(338,103) 

               

386,247  

                   

6,134  

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม

สทุธ ิ

   ของเงนิลงทุนเผื่อขายทีโ่อนไป

กาํไรหรอืขาดทุน 

             

-  

              

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

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบ

ของ 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

              

(501,293) 

          

(3,216,216) 

            

7,273,621  

                 

(4,669) 

          

(1,091,805) 

1,238,504      12,864,867  

        

(29,094,482) 18,678    4,367,218  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน        12,996,921          (9,555,967)    4,256,010  
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สาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (34,703,940) (29,094,482) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี 

        

242,931,887   28,619,087  

          

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

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) 

   สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

        

251,721,409  

          

15,975,611  

          

35,582,435  (1,102,845,279) (2,135,164,780) 

   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อาํนาจควบคุม 

          

25,914,418  

             

(353,445) 

          

(8,620,654) 

      

(138,182,997)  (206,491,581) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 

        

277,635,827  15,622,166  

          

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

                       

-    

                        

-    

                        

-    

                        

-    

                        

-    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทนุ) 

เบด็เสรจ็รวม 

   สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

        

211,894,340  

          

28,959,327  

            

6,487,953   (1,109,560,462) (2,130,937,770) 

   สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

อาํนาจควบคุม 

          

31,037,547  

             

(340,240) 

          

(8,620,654) 

      

(141,023,781)   (206,462,581) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี 

        

242,931,887   28,619,087  

          

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

                       

-  

                          

-  

                        

-  

                          

-  

                          

-  

บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

 2557   2558   2559   Q3'2560  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบัปี 
           
15,622,166  

       
26,961,781  

   
(1,241,028,276) 

   
(2,341,656,361) 

รายการปรบัปรุง 

คา่เสือ่มราคา 
  

221,634,537  
  

203,084,848  
  

202,460,891  
  

135,976,290  
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คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์
  

73,649,269  
  

119,346,385  
  

106,856,703  
  

101,692,095  
คา่ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละประกอบกจิการ
โทรทศัน์ 

  
142,847,260  

  
209,044,770  

  
209,608,831  

  
156,516,365  

รายไดจ้ากการลงทุน 
  

(41,501,285) 
  

(28,809,932) 
  

(22,603,972) 
  

(7,890,979) 

ตน้ทุนทางการเงนิ   
  

158,217,893  
  

166,022,727  
  

152,358,315  
  

128,928,486  

หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู 
  

(9,551,067) 
  

5,194,126  
  

6,680,120  
  

1,942,644  

กลบัรายการคา่เผื่อสนิคา้รบัคนื  
  

(134,908) 
  

(9,456,585) 
  

(2,545,742) 
  

(3,451,561) 

ขาดทุนจากมลูคา่สนิคา้ลดลง (กลบัรายการ) 
  

3,147,960  
  

4,070,674  
  

127,380,630  
  

2,013,260  

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
  

1,493,770,000  

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนระยะยาวในบรษิทัอื่น  
  

(56,000,000) 
  
-  

  
2,950,000  

กาํไรจากการต่อรองราคาซือ้ 
  

(7,579,285) 

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสว่นไดเ้สยีทีม่อียูก่่อน 
  

7,110,884  

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
  

48,035,197  
  

(31,341,723) 
  
-  

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวในบรษิทัอื่น 
  
-  

  
(30,105,160) 

  
(362,900) 

  
5,914,027  

กาํไรจากการจาํหน่ายตราสารหน้ีในกองทุนสว่นบุคคล 
  

(937,583) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในตราสารหน้ี 
  
-  

  
(70,031) 

  
(865,968) 

  
(1,774,498) 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 

   ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 
  
-  

  
(4,687) 

  
(280,643) 

  
(312,623) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่
การลงทุน 

  
-  

  
(6,677,757) 

  
-  

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 
  

(2,903,000) 
  

(641,478) 
  

(796,461) 
  

(450,997) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์
  

1,125,820  
  

774,407  
  

17,459,221  
  

10,345,797  
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ขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 
  

861,019  

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
  

2,110,442  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
  

11,540,862  
  

11,726,981  
  

(11,828,151) 
  

(35,190,365) 

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
  

22,373,753  
  

19,561,447  
  

12,135,314  
  

3,886,425  

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 

   (สทุธจิากภาษเีงนิได)้ 
  

(426,928) 
  

(319,829) 
  

(1,080,277) 
  

56,877  

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้
  

17,130,907  
  

(101,035,433) 
  

163,780,961  
  

8,965,369  
  

604,340,035  
  

557,325,531  
  

(279,721,404) 
  

(338,685,872) 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 

ลกูหน้ีการคา้ 
  

216,641,249  
  

(33,977,492) 
  

163,776,595  
  

121,758,519  

รายไดค้า้งรบั 
  

(262,529,850) 
  

(354,829,690) 
  

(7,488,989) 
  

87,529,894  

ลกูหน้ีอื่น 
  

(10,669,511) 
  

(5,110,418) 
  

(6,097,077) 
  

11,390,339  

สนิคา้คงเหลอื 
  

(115,921,961) 
  

2,571,902  
  

115,659,107  
  

34,116,453  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
  

(78,591,570) 
  

(74,275,254) 
  

(82,796,475) 
  

13,523,659  

เงนิฝากทีม่ขีอ้จาํกดัในการใช ้
  

(302,397) 
  

648,254  
  

1,821,036  
  

(388,482) 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
  

(11,215,903) 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 
  

132,830,303  
  

12,818,861  
  

5,264,757  
  

61,489  

เจา้หน้ีการคา้ 
  

(10,186,171) 
  

15,399,250  
  

(39,471,572) 
  

14,557,685  

เจา้หน้ีอื่น 
  

(3,195,895) 
  

(77,765,059) 
  

(2,234,551) 
  

33,220,921  

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

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 
  

51,559,679  
  

26,227,033  
  

12,430,798  
  

(35,630,487) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
  

(2,145,945) 
  

(3,500,530) 
  

(1,848,560) 
  

(0) 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 
  

116,560,633  
  

(23,106,741) 
  

(25,370,629) 
  

(10,091,150) 

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 
  

649,383,262  
  

12,450,513  
  

(159,216,076) 
  

(101,598,305) 

จา่ยภาษเีงนิได ้
  

(84,056,228) 
  

(55,115,233) 
  

(66,261,227) 
  

(53,179,333) 

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยไดร้บัคนื 
  
-  

  
-  

  
60,748,025  

  
47,031,553  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

565,327,034  
   

(42,664,720) 
   

(164,729,278) 
   

(107,746,085) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

รบัดอกเบีย้ 
  

40,384,692  
  

28,354,508  
  

25,320,078  
  

5,837,836  

รบัเงนิปนัผล 
  

7,578,593  
  

840,152  
  

36  
  

24,322  

เงนิลงทุนชัว่คราว 
  

(556,180,000) 
  

(102,580,838) 
  

598,302,300  
  

195,731,667  

Private fund 
  

(88,337,381) 

ซือ้เงนิลงทุนในตราสารหน้ี 
  
-  

  
(185,516,000) 

  
(1,301,400,000) 

  
(1,033,100,000) 

เงนิสดรบัสทุธจิากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในตราสารหน้ี 
  
-  

  
160,521,912  

  
1,104,017,760  

  
1,258,784,776  

รบัคนืเงนิประกนัการประมลูใบอนุญาตคลื่นความถี ่
  

14,000,000  
  
-  

  
-  

  
-  

จา่ยคา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละประกอบกจิการ
โทรทศัน์ 

  
(533,800,000) 

  
(473,800,000) 

  
(647,600,000) 

  
(323,800,000) 

ซือ้อสงัรมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
  

8,709,460  

ซือ้อาคารและอุปกรณ์ 
  

(181,759,635) 
  

(166,751,861) 
  

(27,574,311) 
  

(5,752,588) 

ขายอาคารและอุปกรณ์ 
  

9,357,252  
  

5,186,316  
  

1,971,099  
  

900,800  
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ซือ้ลขิสทิธิร์ายการ 
  

(71,778,645) 
  

(94,697,957) 
  

(174,335,587) 
  

(69,946,248) 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
  

(16,182,770) 
  

(11,549,219) 
  

(10,827,295) 
  

(16,859,016) 
เงนิสดรบัสทุธจิากการจาํหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวในบรษิทั
อื่น 

  
-  

  
30,675,160  

  
362,900  

  
2,767,406  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 
   

(1,288,380,513) 
   

(809,317,827) 
   

(431,763,020) 
   

(65,038,966) 
   

0.00  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

จา่ยดอกเบีย้ 
  

(95,207,449) 
  

(43,260,848) 
  

(55,207,841) 
  

(98,494,112) 

จา่ยเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 
  

(66,050,084) 
  

(92,853,633) 
  

(122,025,831) 
  
-  

จา่ยเงนิปนัผลใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

   ของบรษิทัยอ่ย 
  

(20,460,289) 
  

(9,683,459) 
  

(16,985,245) 
  

(2,712,500) 

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้           

   จากสถาบนัการเงนิ   
  

334,764,639  
  

(38,295,748) 
  

349,046,156  
  

288,505,254  

เงนิกูย้มืระยะสัน้   
  
-  

  
-  

  
160,000,000  

  
50,000,000  

จา่ยชาํระหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ   
  

(8,189,980) 
  

(3,160,967) 
  

(1,850,172) 
  

(1,072,880) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
  
-  

  
-  

  
300,000,000  

  
-  

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
  

(157,150,000) 
  

(117,600,000) 
  

(20,000,000) 
  

(60,000,000) 

เงนิสดรบัจากหุน้ทุนออกใหต้ามสทิธ ิ
  

12,764,387  
  

752,332,338  
  

208,000  
  
-  

เงนิสดรบัสทุธจิากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและ 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  

26,412,216  
  

49,496,994  
  

13,975,842  
  
-  

เงนิจา่ยสทุธจิากการซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
  

(10,000,000) 
  
-  

  
-  

  
-  

เงนิจา่ยสทุธจิากการซือ้ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้
สามญัของบรษิทั 

  
-  

  
(91,013,286) 

  
-  

  
-  
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เงนิสดรบัจากการชาํระหุน้ทุนออกให ้

   ตามสทิธขิองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 
  

169,681  
  

677,024  
  
-  

  
-  

เงนิสดจา่ยคา่ธรรมเนียมเงนิกูย้มืระยะยาว 
  

(304,677)            -  
  

(1,500,000) 
  

(2,000,000) 

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัอื่น   
  

(110,069,940)       

การไดม้าซึง่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม            -             -  
  

17,000,000  
  

3,833,695  

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
   

(93,321,496) 
   

406,638,415  
   

622,660,909  
   

178,059,458  
   

-  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
สทุธิ 

   
(816,374,975) 

   
(445,344,132) 

   
26,168,611  

   
5,274,407  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 
  

1,469,244,418  
  

652,869,443  
  

207,525,311  
  

233,693,922  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

   
652,869,443  

   
207,525,311  

   
233,693,922  

   
238,968,329  

  
-  

  
-  

  
-  

  
(0) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด 

เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ 
  

15,341,160  
  

1,968,599  
  

305,742  
  

338,923  

เจา้หน้ีคา่ซือ้ลขิสทิธิร์ายการ 
  

12,074,242  
  

31,544,084  
  

22,242,415  
  

17,631,441  

เจา้หน้ีคา่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
  
-  

  
3,573,200  

  
3,218,552  

  
605,275  

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์คา้ง
จา่ย 

  
2,628,921,959  

  
2,270,342,030  

  
1,714,138,390  

  
1,421,585,644  

การแลกเปลีย่นบรกิารดว้ยสนิทรพัย ์
  
-             -  

  
52,699,881  

  
8,785,441  
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คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ  

งบการเงนิรวมของบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุ 

วนัที ่30 กนัยายน 2560 มผีลขาดทุนจาํนวน 2,135.17 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2559 ซึง่มผีลขาดทุน

จาํนวน 622.76 ลา้นบาท คดิเป็นการเปลีย่นแปลงขาดทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 243 ทัง้น้ีบรษิทัขอสรุปผลการดาํเนินงานของ

กลุม่บรษิทัทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งมสีาระสาํคญั สรปุไดด้งัน้ี 

1. รายได้จากการขายและบรกิารสําหรบังวดเก้าเดอืนของปี 2560 ลดลงรอ้ยละ 19 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลา

เดยีวกนัของปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิและสง่ผลกระทบทาํใหร้ายไดจ้ากการ

ขายโฆษณาลดลงรอ้ยละ 24 และรายได้จากการจําหน่ายสื่อสิง่พมิพ์ พ๊อคเก็ตบุ๊คส ์การ์ตูนและหนังสอืเดก็

ลดลงรอ้ยละ 19  

2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายสาํหรบังวดเกา้เดอืนของปี 2560 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 47 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

2559 เหตุผลหลกัมาจาก  

 ตน้ทุนขายและบรกิารลดลงรอ้ยละ 11  ซึง่สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการขายและบรกิารทีล่ดลง 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงรอ้ยละ 19 เน่ืองจาก ในไตรมาส 2     ปี 2559 

บรษิทัย่อยไดบ้นัทกึสาํรองค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงและตดัจําหน่ายลขิสทิธิส์าํหรบัสิง่พมิพจ์ากการปรบั

โครงสรา้งธุรกจิ จาํนวน 204.45 ลา้นบาท  

 บรษิทัยอ่ยและบรษิทัยอ่ยทางออ้มไดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของใบอนุญาตใหใ้ช ้  คลื่นความถี่

เพือ่ใหบ้รกิารโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิในระบบดจิทิลัและสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง จาํนวน 1,493.77 ลา้นบาท ใน

ไตรมาส 3 ของปี 2560 โดยการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัใบอนุญาตฯนัน้ ไดม้กีารประเมนิมลู

ค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืจากการใช ้ซึ่งวดัมลูค่าโดยการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตคดิลด โดยมี

อตัราการเติบโต และอตัราคิดลด ภายใต้ข้อสมมติฐานของฝ่ายบริหารของบรษิัทดงักล่าว ซึ่งอยู่บน

พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่า

สมเหตุสมผลในสถานการณ์ปจัจุบนั และนํามาเปรยีบเทยีบกบัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัใบอนุญาตฯ  

กล่าวโดยสรปุ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 กลุม่บรษิทัมผีลขาดทุนจาํนวน 2,135.17 ลา้น

บาท เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2559 ซึง่มผีลขาดทุนจาํนวน 622.76 ลา้นบาท 

สินทรพัยร์วม มมีลูคา่คงเหลอืเทา่กบั 4,655 ลา้นบาท (2559 = 7,076 ลา้นบาท) ลดลงเป็นจาํนวน 2,421 ลา้นบาท

โดยมรีายการทีเ่ปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

เงินลงทุนชัว่คราว ลดลงเป็นจาํนวน 330 ลา้นบาท (-78%) โดยสาเหตุหลกัมาจากการนําไปใชใ้นกจิการเพือ่เป็น

เงนิทุนหมนุเวยีน 
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ลกูหน้ีการค้า - สทุธิ ลดลงเป็นจาํนวน 121 ลา้นบาท (-30%) เน่ืองจากภาพรวมของรายไดจ้ากการขายโฆษณาและ

สือ่สิง่พมิพล์ดลง และบรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ของปี 2560 เทา่กบั 70 วนั ลดลงจากปี 2559 เทา่กบั 85 วนั   

รายได้ค้างรบั  ลดลงเป็นจํานวน 88 ล้านบาท (-11%) รายได้ค้างรบัส่วนใหญ่เกดิจากธุรกจิโทรทศัน์ที่เป็นรายการ

สญัญาโฆษณาที่ยงัไม่ออกใบแจ้งหน้ี นอกจากน้ียงัเกดิจากรายไดโ้ครงการจากการจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ ซึ่งมกีาร

ใหบ้รกิารบางสว่นแลว้แต่จะออกใบแจง้หน้ี เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ สาเหตุหลกัทีล่ดลงมาจากรายไดจ้ากการขายโฆษณา

และสือ่สิง่พมิพล์ดลง  

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ  ลดลงเป็นจาํนวน 45 ลา้นบาท (-33%) โดยสว่นใหญ่ลดลงจากการรบัรูต้น้ทุนจากรายการทวีทีี่

ผลติเสรจ็และนําออกอากาศแลว้เป็นจาํนวน 34 ลา้นบาท 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ ลดลงเป็นจาํนวน 146 ลา้นบาท (-10%) โดยสว่นใหญ่มาจากการตดัคา่เสือ่มราคา

ในระหวา่งงวด 135 ลา้นบาท และตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดใ้ชง้านแลว้เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ลดลงเป็นจาํนวน 98 ลา้นบาท (-56%) มาจากการตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด 101 ลา้นบาท และ

ลงทุนเพิม่ในลขิสทิธิร์ายการโทรทศัน์ของธุรกจิดจิทิลัทวี ีซึง่มมีลูคา่เทา่กบั 65 ลา้นบาท และตัง้คา่เผื่อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยคา่ในลขิสทิธิร์ายการโทรทศัน์ของธุรกจิดจิทิลัทวีปีระมาณ 73 ลา้นบาท 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ ลดลงเป็นจาํนวน 1,560 ลา้นบาท มาจากการตดั

จาํหน่ายในระหวา่งงวด 156 ลา้นบาท และตัง้คา่เผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีแ่ละ

ประกอบกจิการโทรทศัน์ทัง้ 2 ชอ่ง เทา่กบั 1,403 ลา้นบาท (BBB = 842 ลา้นบาท และ NNV = 561 ลา้นบาท) 

หน้ีสินรวม มมีลูคา่คงเหลอืเทา่กบั 3,979 ลา้นบาท (2559 = 4,068 ลา้นบาท) ลดลง 2% เป็นจาํนวน 89 ลา้นบาทโดย

สรปุรายการทีเ่ปลีย่นแปลงทีม่สีาระสาํคญัดงัน้ี 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพิม่ขึน้เป็นจาํนวน 283 ลา้นบาท (+30%) โดยเพิม่

ขึน้มาจากตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ 252 ลา้นบาท เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 27 ลา้นบาท และอื่นๆ 4 ลา้นบาท เพื่อนํามาใช้

จา่ยเป็นทุนหมนุเวยีนในกจิการ 

เจ้าหน้ีหมนุเวียนอ่ืน เพิม่ขึน้เป็นจาํนวน 48 ลา้นบาท (+185%) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากคา่โฆษณาในสือ่อื่นคา้งจา่ย

ประมาณ 45 ลา้นบาท 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ลดลงเป็นจาํนวน 36 ลา้นบาท (-14%) โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัชาํระหน้ีระหวา่งกนัใน

กลุม่บรษิทั ทาํใหภ้าษขีายรอเรยีกเกบ็ลดลงเท่ากบั 34 ลา้นบาท และเจา้หน้ีกรมสรรพภากรลดลง 2 ลา้นบาท 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ เพิม่ขึน้เป็นจาํนวน 47 ลา้นบาท (+30%) โดยมาจากการเงนิกูย้มืระยะสัน้กบับุคคลทัว่ไป เพือ่

นํามาใชเ้ป็นทุนหมนุเวยีนในกจิการ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวม ลดลงเป็นจาํนวน 61 ลา้นบาท (-22%) โดยมาจากเงนิกูย้มืระยะยาวกบั

สถาบนัการเงนิในประเทศแหง่หน่ึงในปี 2559 จาํนวน 300 ลา้นบาท เพือ่นํามาชาํระคา่ใบอนุญาตดจิทิลัทวีงีวดที ่4 

และเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการ และลดลงจาการชาํระคนืในระหวา่งงวดทัง้จาํนวน 
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ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย ลดลงเป็นจาํนวน 293 ลา้นบาท (-17%) โดย

มาจากการจา่ยชาํระสาํหรบังวดที ่4 ไปในระหวา่งงวด และมกีารปรบังวดชาํระใหมก่บั กสทช. ในชว่งไตรมาส 1 ของปี 

2560 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระสาํคญั 

  บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเกี่ยวกบัการละเมิดพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ  .ศ .  2535 โดยมทุีนทรพัยเ์ป็นจํานวนเงนิ 51 .9 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 

กนัยายน 2560 คดดีงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาของศาลชัน้ต้น ผู้บรหิารและที่ปรกึษา

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งเชื่อว่า ศาลจะพพิากษาคดดีงักล่าวเป็นคุณแก่บรษิทัและกรรมการของกลุ่มบรษิทั 

และเชื่อวา่ในทีส่ดุผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งจะไมเ่ป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

 เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาคดีแพ่งเกี่ยวกับการเพิกถอนมติของที่

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ของบรษิทัเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2558 ต่อมาบรษิทัไดย้ื่นฎกีาต่อ

ศาลในเดอืนกรกฎาคม 2560 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 คดดีงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาล

ฎกีา ผูบ้รหิารและทีป่รกึษากฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งเชื่อว่า บรษิทัไมน่่าจะตอ้งรบัผดิชอบในค่าเสยีหายทีจ่ะ

เกดิขึน้ และเชื่อวา่ผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากคดฟ้ีองรอ้งจะไมเ่ป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

5. รายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2560 

  

สรปุของรายการระหวา่งกนัทีส่าํคญัของบรษิทั (ขอ้มลูปี ณ 2559 โดยมกีารปรบัปรงุรายการระหวา่งกนัที่

สาํคญัทีเ่กดิขึน้ในปี 2560 )  (หน่วย:ลา้นบาท) 
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               (หน่วย : ลา้นบาท)  
 

บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 

ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ี
สาํคญั 

มลูค่า
รายการ /  
ยอด

คงเหลือ    
งวด  เดือน  
ปี   

บริษัท  เนชัน่  บรอดแคสติ้ ง  คอร์
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) /  ผลิต
รายการโทรทัศน์รายการวิทยุ และ
ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ 
วทิยแุละสือ่รปูแบบใหม ่

เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 71.45 และมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
ซือ้อุปกรณ์ . 
รายไดอ้ื่น . 
ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีการคา้ . 
เจา้หน้ีอื่น . 

บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ด ู
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) / นําเขา้ 
ผลติและจาํหน่ายสือ่สิง่พมิพข์องใน
ประเทศและต่างประเทศ ผลติรายการ
โทรทศัน์ และใหบ้รกิารโฆษณาผา่นสือ่
โทรทศัน์ สือ่ดจิติอล การบรหิาร
ลขิสทิธิ ์

เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 71.04 และมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
รายไดอ้ื่น . 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

. 

ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีการคา้ . 
เจา้หน้ีอื่น . 

บรษิทั เนชัน่ นิวส ์เน็ตเวริค์ จาํกดั / 
ผลติและจดัจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ์
ฉบบัภาษาองักฤษ สิง่พมิพ ์สิง่พมิพ์
ดจิติอลมเีดยีและสือ่โฆษณา 

เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 99.99 และมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

. 

รายไดอ้ื่น . 
ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีการคา้ . 
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บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 
ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ี

สาํคญั 

มลูค่า
รายการ /  
ยอด

คงเหลือ    
งวด  เดือน  
ปี   

เจา้หน้ีอื่น . 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย . 

บรษิทั เอน็เอม็แอล จาํกดั / จดัสง่
หนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพต์่างๆ 

เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 99.99 และมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
รายไดอ้ื่น . 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

. 

ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีการคา้ . 
เจา้หน้ีอื่น . 

บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จาํกดั / ผลติ
และจดัจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์สิง่พมิพ ์ 
สิง่พมิพด์จิติอลมเีดยีและสือ่โฆษณา 

เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 99.99 และมี
กรรมการรว่มกนั 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
รายไดอ้ื่น . 
ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีการคา้ . 
เจา้หน้ีอื่น . 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย . 

บรษิทั กรุงเทพธุรกจิ มเีดยี จาํกดั / 
ผลติและจดัจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์
สิง่พมิพ ์สิง่พมิพด์จิติอลมเีดยีและสือ่
โฆษณา 

เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 99.99 และมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
รายไดอ้ื่น . 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

. 

ลกูหน้ีการคา้ . 



31 

 
บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 
ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ี

สาํคญั 

มลูค่า
รายการ /  
ยอด

คงเหลือ    
งวด  เดือน  
ปี   

รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีการคา้ . 
เจา้หน้ีอื่น . 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย . 

บรษิทั แบงคอก บสิสเินส บรอดแค
สติง้ จาํกดั / ผลติรายการโทรทศัน์
และใหบ้รกิารโฆษณาผา่นสือ่
โทรทศัน์ 

เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 99.93 และมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

. 

ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น ,. 
เจา้หน้ีการคา้ . 
เจา้หน้ีอื่น . 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย . 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) 
จาํกดั / ผลติหนงัสอืพมิพแ์ละหนงัสอื
ต่างๆและการใหบ้รกิารการพมิพ ์

เป็นบรษิทัยอ่ย บรษิทัถอื
หุน้รอ้ยละ 84.50 และมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
เงนิปนัผลรบั . 
รายไดอ้ื่น . 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

. 

ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีการคา้ . 
เจา้หน้ีอื่น . 

  คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย . 
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บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 
ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ี

สาํคญั 

มลูค่า
รายการ /  
ยอด

คงเหลือ    
งวด  เดือน  
ปี   

มหาวทิยาลยัเนชัน่ / ใหบ้รกิารดา้น
การศกึษา 

เป็นมหาวทิยาลยัทีบ่รษิทั 
เนชัน่ ย ูจาํกดั รบัโอน
ใบอนุญาต 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ขายอุปกรณ์ . 
ซือ้อุปกรณ์ . 
รายไดอ้ื่น . 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 

. 

ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีอื่น . 

บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ ์วชิัน่ จาํกดั / 
ผลติรายการโทรทศัน์และใหบ้รกิาร
โฆษณาผา่นสือ่โทรทศัน์ 

เป็นบรษิทัทีบ่รษิทั เนชัน่ 
บรอดแคสติง้  คอรป์อเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ย
ละ . และมกีรรมการ
รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

รายไดอ้ื่น . 
ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 

บรษิทั เนชัน่ โกลบอล เอด็ดเูท
นเมนท ์จาํกดั / สิง่พมิพ ์

เป็นบรษิทัทีบ่รษิทั เนชัน่ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล  เอด็ด ู    
เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
ถอืหุน้รอ้ยละ .  และมี
กรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร . 
รายไดอ้ื่น . 
ลกูหน้ีการคา้ . 
รายไดค้า้งรบั . 
ลกูหน้ีอื่น . 
เจา้หน้ีการคา้ . 
เจา้หน้ีอื่น . 

บรษิทั โยมอิรู-ิเนชัน่  อนิฟอรม์เมชัน่ 
เซอรว์สิ จาํกดั / ตวัแทนขายโฆษณา 
 

เป็นบรษิทัรว่ม บรษิทั 
เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
จาํกดั (มหาชน)  ถอืหุน้

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

. 

ลกูหน้ีการคา้ . 



33 

 
บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ 

 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 
ลกัษณะรายการระหว่างกนัท่ี

สาํคญั 

มลูค่า
รายการ /  
ยอด

คงเหลือ    
งวด  เดือน  
ปี   

รอ้ยละ . และมี
กรรมการรว่มกนั 

  

 

นโยบายรายการระหว่างกนัของบริษทั  กบั บริษทัย่อยและบริษทัร่วมในระดบัเดียวกนั ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื  

1. มาตรการและขัน้ตอนในการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทักบับรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มในระดบั
เดยีวกนั 

2. นโยบายหรอืแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตของบรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ในระดบั
เดยีวกนั  

1.  มาตรการและขัน้ตอนในการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนั 

บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการควบคุมการทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทักบับรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มในระดบั

เดยีวกนั กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
อนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความ

เหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกตใิน

ตลาด และ มกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเปรยีบเทยีบราคากบั

บุคคลภายนอกได ้ทัง้ 2 ฝา่ยจะรว่มกนัพจิารณา เพือ่กาํหนดอตัราคา่สนิคา้ และบรกิารทีเ่หมาะสมต่อไป 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดั
ใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพือ่นําไป
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ผู้
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการทาํรายการระหวา่งกนัจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการ

อนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  

นอกจากนัน้ บรษิทัจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูในการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป
ของสนิทรพัยท์ีส่าํคญัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอด
จนถงึมาตรฐานบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
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2.  นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต  

บรษิทั กบั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มในระดบัเดยีวกนั อาจมกีารเขา้ทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 

โดยหากเป็นรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงือ่นไขทางการคา้โดยทัว่ไปกบับุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบรษิทัในเครอืบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) เชน่ 
การจา้งพมิพ ์การจา้งสง่สนิคา้ การซือ้กระดาษ การซือ้โฆษณาในสือ่ต่างๆ และการเรยีกเกบ็คา่บรกิารระหวา่งกนั เป็น
ตน้  บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนัใหม้เีงือ่นไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้

ปกตใินราคาตลาดซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ซึง่เป็นไปตามหลกัการที่
คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ลว้ตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏบิตัติาม
สญัญาทีต่กลงรว่มกนัอยา่งเครง่ครดัพรอ้มทัง้กําหนดราคาและเงือ่นไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่
ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์  

ทัง้น้ี ในกรณีทีม่กีารเขา้ทาํรายการใหม ่หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของราคาและเงือ่นไขทีแ่ตกต่างจากเดมิ ฝา่ย
ตรวจสอบภายในจะทาํหน้าทีต่รวจสอบขอ้มลูและจดัทาํรายงานเพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและให้

ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดงักลา่วอยา่งน้อยปีละครัง้ 

ในกรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไมม่เีงือ่นไขทางการคา้โดยทัว่ไป และรายการ
ระหวา่งกนัอื่นๆ บรษิทัจะดาํเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ก่อน
การทาํรายการ 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการระหว่างกนั 
ธุรกจิและการดาํเนินงานสว่นใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเกีย่วพนั และ/หรอื สนบัสนุนธุรกจิของ

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และคา่ใชจ้า่ยสว่นหน่ึงของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยเป็นรายการทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัเหลา่น้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อื
หุน้ และ/หรอื  การเป็นกรรมการรว่มกนัและผูบ้รหิารทีส่าํคญั กรรมการและพนกังานซึง่มอีาํนาจหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบในการวางแผน สัง่การและควบคุมการดาํเนินงานของบรษิทั บรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่มและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั โดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ยกําหนดนโยบายการคดิราคาโดยกาํหนดหลกัเกณฑด์งัน้ี 
นโยบายการกาํหนดราคา 
 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ราคาซือ้ขายทางการคา้ปกตติามราคาตลาดทัว่ไปและตามอตัราทีต่กลง

รว่มกนั 
 ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร อตัราตน้ทุนปนัสว่นตามราคาทุนทีเ่กดิขึน้จรงิและตามอตัราทีต่กลง

รว่มกนั  
  ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาด 
 ขายอุปกรณ์ ราคาตามบญัชบีวกสว่นเพิม่ 
 ซือ้อุปกรณ์ ราคาตามบญัชบีวกสว่นเพิม่ 
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 ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มื อตัราซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องสถาบนัการเงนิเงนิปนัผล

รบัตามทีป่ระกาศจา่ยในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 รายไดอ้ื่น ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั 
 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร ตามอตัราทีต่กลงรว่มกนั 
 รายการระหวา่งกนัขา้งตน้เป็นรายการระหวา่งบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย กบั บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กนั เป็น
รายการปกตทิางการคา้และไมม่รีายการกูย้มืระหวา่งกนั สาํหรบัขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัจะเป็นไป
ตามนโยบายบรษิทั ซึง่มกีารกาํหนดลาํดบัขัน้ในการอนุมตัติามขนาดของรายการ และไมข่ดัต่อขอ้บงัคบัของบรษิทั 
นอกจากน้ีรายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ใหมแ่ละรายการทีม่ยีอดคงคา้งนัน้ ทุกไตรมาสจะผา่นการสอบทานโดยผูส้อบ
บญัชอีสิระ และทุกสิน้ปีหากมรีายการใดทีเ่ป็นสาระสาํคญั ผูส้อบบญัชจีะทาํการตรวจสอบสญัญาและเอกสารสาํคญัที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่หากพบรายการใดทีส่าระสาํคญักจ็ะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่งบการเงนิดงักล่าวจะ
นําเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา รวมทัง้งบการเงนิประจาํปีทีก่รรมการบรษิทัไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณา และเปิดโอกาสใหซ้กัถามไดทุ้กประเดน็ ซึง่ทีผ่า่นมาไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้   

สาํหรบันโยบายทีเ่กีย่วกบัรายการระหวา่งกนั บรษิทัจะใหม้เีฉพาะรายการทางการคา้ทีม่คีวามจาํเป็นและเป็น
รายการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัคอืดา้นสือ่สิง่พมิพ ์วทิย ุและ โทรทศัน์  รวมทัง้มนีโยบายทีจ่ะไมใ่หเ้งนิกูเ้พิม่แก่ธุรกจิ
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง นอกจากน้ีหากมรีายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้และรายการดงักลา่วเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ทางบรษิทัจะจดัใหม้ขี ัน้ตอนการพจิารณาตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) กาํหนด เพือ่เป็นมาตรการในการคุม้ครองผูล้งทุน 
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