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สารสนเทศการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 

ของบริษัท เนชั�น มัลตมีิเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชั�น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั �งที� 5/2562 ซึ�งจดัขึ �นเมื�อ

วนัที� 5 เมษายน 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติให้บริษัทฯ จําหน่ายที�ดิน จํานวน 3 แปลง ได้แก่ โฉนดที�ดินเลขที� 2058 และ 

30940 ซอยเกียรติธานี ถนนเทพรัตน (ทล.34) ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื �อที�ดินรวม 11,232 

ตารางวา พร้อมสิ�งปลูกสร้างไม่มีเลขที� เป็นอาคารโกดังสินค้า อาคารส่วนโล่งคลุม จํานวน 2 หลัง พื �นที�ใช้สอยรวม 1,204 

ตารางเมตร (“ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างซอยเกียรติธานี”) ในราคา 235,000,000 บาทถ้วน และ โฉนดที�ดินเลขที� 54556 

ซอยร่มเย็น 2 ถนนเทพรัตน (ทล.34) ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื �อที�ดินรวม 2,114 ตารางวา 

(“ที�ดินซอยร่มเย็น 2”) ในราคา 40,000,000 บาทถ้วน รวมทั �งหมด 275,000,000 บาทถ้วน ให้แก่ บริษัท เว้ง โฮลดิ �ง จํากัด 

(“ผู้ซื �อ”) 

  การเข้าทํารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

ที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิ ลงวันที� 

31 สิงหาคม 2551 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที� 29 

ตลุาคม 2547 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.13 

ตามเกณฑ์มูลค่าสิ�งตอบแทนซึ�งเป็นวิธีการคํานวณที�ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคํานวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทาน

ระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ �นสุด ณ วันที� 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื�อรวมกับรายการจําหน่ายไปซึ�ง

ทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที�เกิดขึ �นก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง

ซอยเกียรติธานี และที�ดนิซอยร่มเย็น 2 (รวมเรียกว่า “ที�ดนิพร้อมสิ�งปลูกสร้าง”) มีอยู่จํานวน 2 รายการ กล่าวคือ 

  (�) รายการจําหน่ายเงินลงทุนทั �งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งมีขนาดรายการสูงสดุคิด

เป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ�งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือน 

สิ �นสดุ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

 (2) รายการจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างในจงัหวดัขอนแก่น ซึ�งมีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 0.37 ตามเกณฑ์

มูลค่าสิ�งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ �นสดุ ณ วันที� 30 กันยายน 

2561 ของบริษัทฯ  

 ดงันั �น การเข้าทํารายการในครั �งนี �เมื�อรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที�เกิดขึ �น

ก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างซอยเกียรติธานี และที�ดินซอยร่มเย็น 2 

แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 24.49 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ�งตอบแทน ซึ�งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของ

ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดงันั �น บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") ทันที และจัดส่งหนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วันที�
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เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั �น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าว

ตามที�กําหนดในประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดงัตอ่ไปนี �  

1. วัน เดือน ปี ที�เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาจะซื �อจะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง ภายในวนัที� 30 เมษายน 2562 ซึ�งการลง

นามในสญัญาดงักล่าวเป็นไปตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 5/2562 เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 

2. คู่สัญญาที�เกี�ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่ สัญญา 

สัญญาจะซื �อจะขายที�ดนิพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 

ผู้จะขาย บริษัทฯ 

ผู้จะซื �อ บริษัท เว้ง โฮลดิ �ง จํากดั ซึ�งไม่ใช่บุคคลที�มีความเกี�ยวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื�อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที�

เกี�ยวโยงกนั ลงวนัที� 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที� 19 

พฤศจกิายน 2546 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) (“ประกาศรายการที�เกี�ยวโยงกันฯ”) 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เว้ง โฮลดิ �ง จํากดั ข้อมลู ณ วนัที� 5 กมุภาพนัธ์ 2562 

รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัท พงศ์เอราวณั จํากดั 2,199,000 99.95 

ผู้ ถือหุ้นรายอื�นๆ 1,000 0.05 

รวม 2,200,000 100.00 

รายละเอียดของ

สินทรัพย์ที�

จาํหน่าย  

ที�ดนิจํานวน 3 แปลง ประกอบด้วย 

-   โฉนดที� ดิน เลขที�  2058 และ 30940 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ เนื �อที�ดินรวม 11,232 ตารางวา พร้อมสิ�งปลูกสร้างไม่มีเลขที�เป็น

อาคารโกดังสินค้า อาคารส่วนโล่งคลุม จํานวน 2 หลัง พื �นที�ใช้สอยรวม 1,204 

ตารางเมตร   

-     โฉนดที�ดินเลขที� 54556 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เนื �อ

ที�ดนิรวม 2,114 ตารางวา   
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ราคาที�จาํหน่าย รวมราคาที�จําหน่ายทั �งสิ �น 275,000,000 บาทถ้วน 

การโอน

กรรมสทิธิ� 

บริษัทฯ ตกลงไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ�ในที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างให้แก่ ผู้ ซื �อ ณ 

สํานกังานที�ดินที�มีเขตอํานาจ ภายในวนัที� 30 เมษายน 2562 โดยผู้ซื �อมีสิทธิเข้าทํา

ประโยชน์ในที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างตามสญัญาได้ภายหลงัจากการจดทะเบียนโอน

กรรมสทิธิ�แล้วเท่านั �น 

3. ลักษณะโดยทั� วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจําหน่ายไปซึ�ง

สินทรัพย์ 

3.1 ลักษณะโดยทั�วไปของรายการ 

 บริษัทฯ จะจําหน่ายที�ดินจํานวน 3 แปลง โฉนดที�ดินเลขที� 2058 และ 30940 ตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ 

จงัหวดัสมุทรปราการ เนื �อที�ดินรวม 11,232 ตารางวา พร้อมสิ�งปลูกสร้างไม่มีเลขที�เป็นอาคารโกดังสินค้า อาคารส่วนโล่ง

คลมุ จํานวน 2 หลงั พื �นที�ใช้สอยรวม 1,204 ตารางเมตร ในราคา 235,000,000 บาท และ โฉนดที�ดินเลขที� 54556 ตําบล

บางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ เนื �อที�ดินรวม 2,114 ตารางวา ในราคา 40,000,000 บาท รวมมูลค่าทั �งสิ �น 

275,000,000 บาทถ้วน ให้แก่บริษัท เว้ง โฮลดิ �ง จํากดั (“ผู้ซื �อ”) 

3.2  การคํานวณขนาดรายการ 

เมื�อคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน

ระหวา่งกาลสําหรับ 9 เดือน สิ �นสดุ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ มีรายละเอยีดการคํานวณ ดงันี � 

(1)  เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ 

ไม่สามารถนําเกณฑด์งักล่าวมาปรับใช้ได้เนื�องจากเป็นรายการจําหน่ายที�ดินและอาคาร 

(2) เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกต ิ

ไม่สามารถนําเกณฑด์งักล่าวมาปรับใช้ได้เนื�องจากเป็นรายการจําหน่ายที�ดินและอาคาร 

(3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทน = (มลูคา่รายการที�จ่ายหรือได้รับ x 100) 

  สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

มลูคา่รายการที�จ่ายหรือได้รับ = มลูคา่สงูสดุระหว่างราคาซื �อขาย หรือ มลูคา่ทางบญัชี 

 

 

= 

= 

มลูคา่สงูสดุระหว่าง 275.00 หรือ 331.47 

331.47 
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มลูคา่รวมของสิ�งตอบแทน = 331.47 x 100 

3,271.13 

 = 10.13% 

(4) เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที�บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื�อเป็นสิ�งตอบแทนการได้มาซึ�งสินทรัพย์ 

ไม่สามารถนําเกณฑด์งักล่าวมาปรับใช้ได้เนื�องจากเป็นรายการจําหน่ายที�ดิน และอาคาร 

จากการคํานวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ�งตอบ

แทนซึ�งเป็นวิธีการคํานวณที�ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 

เดือน สิ �นสุด ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื�อรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 

เดือนที�เกิดขึ �นก่อนวันที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง มีอยู่จํานวน 2 รายการ 

กล่าวคือ 

(�) รายการจําหน่ายเงินลงทนุทั �งหมดในบริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งมีขนาดรายการสงูสดุคิด

เป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ�งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือน 

สิ �นสดุ ณ วนัที� 30 มถินุายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

(2) รายการจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างในจงัหวัดขอนแก่น ซึ�งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.37 ตาม

เกณฑ์มูลค่าสิ�งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิ �นสุด ณ วันที� 30

กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ  

ดงันั �น การเข้าทํารายการในครั �งนี �เมื�อรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที�เกิดขึ �น

ก่อนวนัที�คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างซอยเกียรติธานี และที�ดินซอยร่มเย็น 2 

แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 24.49 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ�งตอบแทน ซึ�งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของ

ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดงันั �น บริษัทฯ จึงมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") ทนัที และจัดส่งหนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนบัแต่วนัที�

เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

3.3 เหตุผลและที�มาของการเข้าทาํรายการ 

  ปัจจุบนั บริษัทฯ ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน และต้องการกระแสเงินสดเพื�อใช้ในการชําระ

หนี �สินที�จะครบกําหนด และสําหรับใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื�องจากช่วงที�ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน

ขาดทุนมาอย่างต่อเนื�อง บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยพิจารณาจําหน่ายสินทรัพย์ที�ไม่

ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมิได้มีความจําเป็นต้องพึ�งพาหรือใช้สินทรัพย์ที�จะจําหน่ายออกไป

แต่อย่างใด ซึ�งบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลกัอนัประกอบด้วย สื�อสิ�งพิมพ ์การจดักิจกรรมที�เกี�ยวข้อง และการผลิต

เนื �อหารายการ และธุรกิจสื�อโทรทัศน์ ซึ�งล้วนเป็นธุรกิจที�บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี�ยวชาญ ดังนั �น บริษัทฯ จึง

พิจารณาจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างของบริษัทฯ ในครั �งนี � เนื�องจาก ที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างดงักล่าวบริษัทฯ ไม่ได้ใช้

ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และบริษัทฯก็ไม่ได้มีแผนที�จะพัฒนาที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างดังกล่าวเช่นกัน ซึ�งการ

จําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี �
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การจําหนา่ยที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างในครั �งนี �จะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพื�อนําไปใช้ชําระหนี �สินของบริษทัฯได้ ซึ�งจะ

เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี �ยที�สูงของบริษัทฯ และช่วยเพิ�มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพื�อใช้เป็น

เงนิทนุหมุนเวียนได้ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที�จะจาํหน่ายไป 

รายละเอยีดของที�ดนิพร้อมสิ�งปลูกสร้าง มีดงันี � 

�.� ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างซอยเกียรตธิานี 

ลักษณะสินทรัพย์ ที�ดินจํานวน 2 แปลง โฉนดที�ดินเลขที� 2058 และ 30940 ตําบลบางบ่อ อําเภอบาง

บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เนื �อที�ดินรวม 11,232 ตารางวา พร้อมสิ�งปลูกสร้างไม่มี

เลขที� อาคารโกดงัสินค้า อาคารส่วนโล่งคลุม จํานวน 2 หลงั พื �นที�ใช้สอยรวม 1,204 

ตารางเมตร  

ที�ตั �ง ถนนเกียรติธานี ตําบลบางบ่อ อาํเภอบางบอ่ จงัหวดัสมุทรปราการ  

เอกสารสทิธิ โฉนดที�ดนิเลขที� 2058 เลขที�ดนิ 40 เนื �อที� 5,912 ตารางวา 

โฉนดที�ดนิเลขที� 30940 เลขที�ดนิ 344 เนื �อที� 5,320 ตารางวา 

สิทธิตามกฎหมาย กรรมสทิธิ�สมบูรณ์ 

ภาระผูกพนั จํานองเป็นหลักประกนัเงินกู้ ระยะยาวกับสถาบันการเงิน ภาระหนี �คงเหลือ ���.�� 

ล้านบาททั �ง 2 โฉนด  

การใช้ งาน ก่อน

การจาํหน่ายไป 

ใช้ประโยชน์ในอาคารโกดงัเกบ็สินค้า 

�.� ที�ดินซอยร่มเยน็ 2  

ลักษณะสินทรัพย์ ที�ดินจํานวน � แปลง โฉนดที�ดินเลขที� 54556 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ เนื �อที�ดินรวม 2,114 ตารางวา 

ที�ตั �ง ซอยร่มเย็น 2 ถนนเทพ รัตน (ทล.34) ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ  

เอกสารสทิธิ โฉนดที�ดนิเลขที� 54556 เลขที�ดนิ 234 เนื �อที� 5 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา 

สิทธิตามกฎหมาย กรรมสทิธิ�สมบูรณ์ 

ภาระผูกพนั จํานองเป็นหลักประกนัเงินกู้ ระยะยาวกับสถาบันการเงิน ภาระหนี �คงเหลือ ���.�� 

ล้านบาท 
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การใช้ งาน ก่อน

การจาํหน่ายไป 

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

 

5. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน 

บริษัทฯ จะจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างซอยเกียรติธานี ในราคา 235,000,000 บาท และจะจําหน่ายที�ดิน

ซอยร่มเย็น 2 ในราคา 40,000,000 บาท รวมมลูคา่ทั �งสิ �น 275,000,000 บาทถ้วน ให้แก่ผู้ซื �อ 

 

6. เกณฑ์ที�ใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ�งตอบแทน 

การจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างซอยเกียรติธานี ในราคา 235,000,000 บาท และการจําหน่ายที�ดินซอย

ร่มเยน็ 2 ในราคา 40,000,000 บาท หรือรวมเท่ากบั 275,000,000 บาทถ้วน ให้แก่ผู้ ซื �อนั �น เป็นราคาและเงื�อนไขที�ได้จาก

การเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื �อ ประกอบกบัผลการประเมินราคาที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างโดยผู้ประเมินที�ได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

มูลค่าสิ�งตอบแทนได้พิจารณาจากราคาที�ได้เจรจาต่อรองร่วมกบัผู้ซื �อ เปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดและมูลค่า

บงัคบัขายของที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�ประเมินโดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซลั จํากัด ซึ�งเป็นผู้ประเมินที�ได้รับความ

เห็นชอบจาก สํานกังาน ก.ล.ต.โดยมูลค่าตอบแทนที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างทั �ง 3 แปลงดงักล่าวตกอยู่ในช่วงระหว่างมูลค่า

ตลาดที�ประเมิน และมูลคา่บงัคบัขาย โดยมีรายละเอียดดงันี � 

รายละเอียด มูลค่าซื �อขาย มูลค่าบังคับขาย  มูลค่าตลาดที�ประเมิน 

ที�ดนิพร้อมสิ�งปลกูสร้างซอยเกียรติธานี  235.00 ล้านบาท 201.27 ล้านบาท 287.53 ล้านบาท 

ที�ดนิซอยร่มเยน็ 2 40.00 ล้านบาท 37.00 ล้านบาท 52.85 ล้านบาท 

ถงึแม้ว่าราคาที�เจรจาได้จากผู้ซื �อในการทํารายการครั �งนี �จะตํ�ากว่ามูลค่าตลาดที�ประเมินได้ แต่เมื�อช่วงต้นปี 2561 ที�ผ่าน

มา บริษัทฯ ได้ดําเนินการขออนุมตัิจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างซอยเกียรติธานี และที�ดินซอยร่มเย็น 2 ดงักล่าวจากที�

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี “ราคาพื �นฐาน” ที�จะใช้เป็นการ

ประกวดราคา ที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างซอยเกียรตธิานี ที�ราคา 288.04 ล้านบาท และราคาที�ดนิซอยร่มเย็น 2 ที�ราคา 52.85 

ล้านบาท ซึ�งเป็นราคาใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดที�ประเมินในครั �งนี � โดยบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการดําเนินการ

ประกวดราคาเพื�อจําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวมาแล้วถึง 2 ครั �ง ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2561 ที�ผ่านมา แต่ผล

ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจรายใดยื�นซองประกวดราคาสินทรัพย์ดงักล่าว จึงเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องมีมติที�ประชมุวิสามัญผู้ ถือ

หุ้นครั �งที� 2/2561 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 19 มิถนุายน 2561 ให้อนมุติัยกเลกิการอนมุัติการจําหน่ายทรัพย์สินตามมติในวาระที� 

3 ของที�ประชุมวิสามัญครั �งที� 1/2561 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เนื�องจาก ในทางปฏิบตัิ “ราคาพื �นฐาน” ที�

ได้รับอนุมัติในวาระที� 3 ของที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2561 นั �น ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามสภาพตลาดของ

ทรัพย์สินแตล่ะรายการในขณะที�ทําการประกวดราคา อีกทั �งช่วงที�ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการจําหน่ายที�ดิน
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พร้อมสิ�งปลูกสร้างดงักล่าวมาโดยตลอด แต่ไม่มีผู้สนใจรายใดติดต่อเข้ามา จนปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับหนงัสือแจ้งความ

ประสงค์ขอซื �อที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างจากผู้ ซื �อในครั �งนี � หรือบริษทั เว้ง โฮลดิ �ง จํากดั เพียงรายเดียว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าการกําหนดเกณฑ์ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม

เพื�อให้บริษัทฯ สามารถจําหน่ายสินทรัพย์ได้ในราคาที�สอดคล้องกบัสภาพตลาดและอตุสาหกรรมในภาวะเศรษฐกิจช่วงขาลง 

อีกทั �งที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างดงักล่าว ยงัเป็นสินทรัพย์ที�อยูใ่นบริเวณที�โดยส่วนใหญ่เป็นที�ดินว่างเปล่า และมหีลายแปลงที� 

ประกาศขายในราคาตํ�า เนื�องจากโดยส่วนใหญ่มีสภาพเป็นบ่อเช่นเดียวกบัสินทรัพย์ของบริษัทฯ และมีสภาพคล่องในการซื �อ

ขายค่อนข้างตํ�า นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัมีความจําเป็นในการใช้กระแสเงินสดดงักล่าวเพื�อนํามาชําระหนี �ที�ครบกําหนด ซึ�งจะ

เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี �ยที�สูงของบริษัทฯ และสามารถนํากระแสเงินสดที�เหลือจากการชําระหนี �มาใช้เป็น

เงนิทนุหมุนเวียนในกิจการได้ นอกจากนี � การจําหนา่ยสินทรัพย์ดงักล่าวยงัเป็นการลดสินทรัพย์ที�มีสภาพคล่องตํ�าที�บริษัทฯ 

ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และการจําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั แม้หากบริษัทฯ มีความจําเป็นจะใช้พื �นที� บริษัทฯ ก็สามารถเชา่พื �นที�ในขนาดที�

เหมาะสมกบัการใช้งานได้ต่อไป 

7. ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ 

7.1 การจําหน่ายสินทรัพย์ในครั �งนี �จะช่วยลดภาระหนี �สินของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถชําระคืนหนี �ให้แก่

เจ้าหนี �ได้ และสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื�อง โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีหนี �สินที�มีดอกเบี �ยกบัสถาบัน

การเงนิและเงินกู้ยืมระยะสั �นประมาณ 1,131 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนําเงินที�ได้รับจากการทํารายการใน

ครั �งนี �ไปชําระหนี �สินระยะสั �น และหนี �สินระยะยาวที�มีหลักประกันกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนภายในกิจการ 

7.2 การจําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวยงัช่วยลดความเสี�ยงจากการบริหารโครงสร้างทนุ ทําให้มีกระแสเงนิสดเข้า

มาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทนัทว่งที 

7.3 การจําหน่ายสินทรัพย์ดงักล่าวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี �ยที�สูง เนื�องจากบริษัทฯ สามารถนําเงินที�ได้รับ

จากการจําหน่ายสินทรัพยไ์ปชําระหนี �สินได้ 

7.4 บริษัทฯ จะสามารถลดสินทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และมีสภาพคล่องตํ�า เนื�องจากในปัจจุบนั บริษัทฯ 

ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างอย่างเต็มประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ไม่ได้มีแผนในการ

พฒันาที�ดนิดงักลา่ว 

8. แผนการใช้เงนิที�ได้รับจากการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ 

เงินที�ได้รับจากการจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างให้แก่ผู้ซื �อ ในครั �งนี � บริษัทฯ จะนําไปลดภาระหนี �สินระยะสั �น 

และหนี �สินระยะยาวที�มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินของบริษัทฯ เนื�องจากปัจจุบนั บริษัทฯ มีภาระหนี �สินกับทางสถาบนั

การเงินและเงินกู้ยืมระยะสั �นรวมจํานวน 1,131 ล้านบาท และยงัมีภาระหนี �ค่าใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิตอลจํานวน 1,499 

ล้านบาท รวมทั �งสิ �น 2,630 ล้านบาท ทั �งนี � เพื�อให้บริษัทฯ สามารถชําระหนี �ได้ตามกําหนด และสามารถลดภาระดอกเบี �ยที�

สงูอนัเกดิจากภาระหนี �สินดงักล่าว  

นอกจากนี � บริษัทฯ อาจนําเงินส่วนที�เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื�อเพิ�มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจ

หลกัที�บริษัทฯ มีความเชี�ยวชาญ และสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ กล่าวคือ สื�อสิ�งพิมพ์ การจดักิจกรรมที�เกี�ยวข้อง 
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การผลิตเนื �อหารายการ (contents) ธุรกิจสื�อโทรทศัน์ และการผลิตเนื �อหารายการ (contents) รวมไปถงึธุรกิจที�เกี�ยวข้องที�

มีศกัยภาพในการเตบิโตและเสริมกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพื�อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกจิได้ 

9. เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

เนื�องจากการเข้าทํารายการนี � ถือเป็นการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที� 2 ตามประกาศ

ได้มาหรือจาํหน่ายไปฯ ภายหลงัจากที�บริษัทฯ ได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 5/2562 ซึ�งจดัขึ �นเมื�อ 

วันที� 5 เมษายน 2562 บริษัทฯ จงึมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจดัส่ง

หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ�งมีสารสนเทศอยา่งน้อยตามที�กําหนดไว้ในประกาศได้มาหรือจําหนา่ยไปฯ ภายใน 

21 วนันบัแตว่นัที�เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญาจะซื �อ จะขายที�ดนิพร้อมสิ�งปลกูสร้างกบัผู้ซื �อ และบริษัทฯ ตกลงไปจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ�ในที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างตามสญัญาให้แก่ผู้ซื �อ ณ สํานกังานที�ดินเขตที�มีอาํนาจ ภายในวันที� 30 เมษายน 2562  

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี�ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 5/2562 ซึ�งจดัขึ �นเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 ได้พิจารณารายการดงักล่าว

ในครั �งนี �อย่างรอบคอบแล้ว โดยได้พิจารณาทั �งในด้านเงื�อนไขการทํารายการ ความเหมาะสมของมลูค่าการซื �อขาย เห็นว่า 

ปัจจุบนับริษัท เว้ง โฮลดิ �ง จํากดั มีความน่าเชื�อถือและมีฐานะทางการเงินมั�นคงสามารถชําระเงินตามเงื�อนไขที�ระบุข้างต้น

ได้ อย่างไรก็ตาม เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2562 ทาง ผู้ซื �อ ได้ลงนามและนําส่งหนงัสือแสดงเจตจํานงซื �อ ที�ดินพร้อมสิ�งปลูก

สร้างซอยเกียรติธานีและ ที�ดินซอยร่มเย็น 2 ในราคา 235,000,000 บาท และ 40,000,000 บาท ตามลําดับ รวม 

275,000,000 มายังบริษัทฯ แล้ว โดยเจตนาที�จะลงนามในสญัญาจะซื �อ จะขายที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง ชําระเงิน และจด

ทะเบียนโอนกรรมสทิธิ�ภายในวนัที� 30 เมษายน 2562  

นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจบุนั บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากที�ดินและอาคารในที�ดิน

พร้อมสิ�งปลูกสร้างเพียงส่วนน้อย กล่าวคือใช้ประโยชน์ในพื �นที�อาคารโกดังเท่านั �น ทั �งนี � การจําหน่ายที�ดินพร้อมสิ�งปลูก

สร้างแก่ผู้ซื �อ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั �งจะลดภาระหนี �สินของบริษัทฯ ทําให้

บริษัทฯ สามารถชําระหนี �ได้ตามกําหนด และสามารถดําเนินธุรกิจได้ และลดความเสี�ยงจากการบริหารโครงสร้างทนุ ทํา

ให้มีกระแสเงินสดเข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษทัฯ ได้ทนัทว่งที 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที�แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกบัมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉนัท์) และไม่

มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกตา่งจากมตคิณะกรรมการบริษัทฯ ดงักล่าว 
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สารสนเทศตามบัญช ี2 

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที�มีต่อสารสนเทศในเอกสารที�ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที�ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี � และในเอกสารอื�นที�ส่งให้ผู้ ถือหุ้น 

ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลดงักล่าวด้วยความระมดัระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี �

และในเอกสารอื�นที�ส่งให้ผู้ ถือหุ้น ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ซึ�งจําเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที�ทําให้บุคคลอื�นสําคญัผิดอนัเป็นสาระสําคญั 

2. คุณสมบัตขิองผู้เชี�ยวชาญอสิระที�ให้ความเหน็เกี�ยวกับการทาํรายการ  

-ไม่มี- 

3. งบการเงินรวม 

                                                                                                                     (หนว่ย : พันบาท) 
 

 
 

 

  

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 31 ธ.ค. 58 % 31 ธ.ค. 59 % 31 ธ.ค. 60 % 30 ก.ย.61 %

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 207,525        3% 233,694        4% 186,399         5% 177,650             5%
เงนิลงทนุชั�วคราว 822,150        11% 422,376        6% 125,422         3% 67,135               2%
ลกูหนี�การคา้ – สทุธิ 588,557        8% 398,049        6% 274,768         7% 188,551             6%
รายไดค้า้งรับ 167,704        2% 99,469           2% 77,070           2% 125,868             4%
ลกูหนี�อื�น 85,826           1% 89,842           2% 59,605           1% 87,520               3%
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 379,968        5% 136,926        2% 68,116           1% 25,322               0%
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนที�ถอืไวเ้พื�อขาย - - - 376,405             12%
สนิทรัพย์หมนุเวยีนอื�น - สทุธิ 242,306        3% 321,559        5% 285,792         7% 227,304             7%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,494,036     33% 1,701,915     27% 1,077,172      26% 1,275,755          39%

รวมเงนิลงทนุระยะยาว 32,419           0% 30,572           0% 27,245           1% 23,757               1%
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,646,419     22% 1,488,481     23% 1,462,585      36% 576,530             18%
อสังหารมิทรัพย์เพื�อการลงทนุ 44,678           0% 75,447           1% 70,655           2% 74,465               2%
สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน - สทุธิ 115,517        2% 171,182        3% 66,984           2% 70,640               2%
ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบ
กจิการโทรทัศน์ 2,783,780     37% 2,574,171     40% 1,049,289      26% 979,913             30%
สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 262,922        3% 112,053        2% 77,317           2% 26,748               1%
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 242,371        3% 231,609        4% 238,683         6% 243,326             7%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 5,128,106     67% 4,683,515     73% 2,992,758      74% 1,995,379          61%

รวมสนิทรพัย ์ 7,622,142     100% 6,385,430     100% 4,069,930      100% 3,271,134          100%
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                                                                                                                                     (หน่วย : พันบาท) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 31 ธ.ค. 58 % 31 ธ.ค. 59 % 31 ธ.ค. 60 % 30 ก.ย.61 %

เงนิเบิกเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสั�นจาก
สถาบันการเงนิ 590,385        8% 549,431        9% 864,674         21% 812,337             25%

เจา้หนี�การคา้ 133,706        2% 99,264           1% 105,023         3% 121,601             4%
คา่ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และ
ประกอบกจิการโทรทัศนค์า้งจา่ยที�ถงึ
กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี

556,204        7% 584,069        9% 297,964         7% -                          -

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิที�ถงึ
กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี -                      - 120,000        2% 156,000         4% 45,000               1%

เงนิกูย้ืมระยะสั�น -                      - 550,000        9% 553,500         14% 329,703             10%
หนี�สนิสัญญาเชา่การเงนิที�ถงึกําหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี 1,561             0% 1,066             0% -                      - -                          -

เจา้หนี�อื�น 26,329           0% 26,140           0% 67,394           2% 97,249               3%
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 216,232        3% 187,345        3% 166,497         4% 193,309             6%
ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 418                0% 8                     0% -                      - -                          -
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 329,558        5% 368,665        6% 289,613         7% 176,833             5%

รวมหนี�สนิหมุนเวยีน 1,854,393     25% 2,485,988     39% 2,500,665      62% 1,776,032          55%

คา่ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และ
ประกอบกจิการโทรทัศนค์า้งจา่ย 1,714,138     22% 1,130,070     18% 1,131,218      28% 1,445,887          44%

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ-สทุธิ -                      - 158,833        2% 47,000           1% 144,125             4%
หนี�สนิสัญญาเชา่การเงนิ-สทุธิ 1,271             0% -                      - -                      - -                          -
หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 17,826           0% 20,909           0% 31,230           1% 20,126               1%
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 163,856        2% 167,253        3% 137,981         3% 126,876             4%
หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 130,432        2% 105,061        2% 87,316           2% 55,630               2%

รวมหนี�สนิไมห่มุนเวยีน 2,027,523     26% 1,582,126     25% 1,434,745      35% 1,792,644          55%

รวมหนี�สนิ 3,881,916     51% 4,068,114     64% 3,935,410      97% 3,568,676          109%

หุน้สามัญ –ชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 2,155,849     28% 2,155,959     34% 2,155,959      53% 2,156,024          66%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 1,169,345     15% 1,169,694     18% 1,169,694      29% 1,169,752          36%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญของบรษัิทย่อย 95,398 0 96,605 0 96,939 0 96,939 0
ใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญ 18,665 0 30,012 0 35,345 0 - -
สํารองการซื�อใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้ (91,013) (0) (91,013) (0) (91,013) (0) - -
องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้ (4,251) (0) (4,232) (0) 167,161 0 72,170 0
กําไร (ขาดทนุ) สะสม

- ทนุสํารองตามกฏหมาย 32,700 0 32,700 0 32,700 0 32,700 0
- ยังไมไ่ดจั้ดสรร (ขาดทนุสะสม) (91,467) (0) (1,399,685) (0) (3,556,270) (1) (3,870,313) (1)

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจควบคมุ 455,000 0 327,275 0 124,005 0 45,186 0

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 3,740,226 0 2,317,316 0 134,520 0 (297,542) (0)

รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้ือหุน้ 7,622,142     100% 6,385,430     100% 4,069,930      100% 3,271,134          100%
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                                      (หน่วย : พันบาท) 
 

 

คําอธบิายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั�น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสุด                 

วันที�  30 กันยายน 2561 มีผลขาดทุนจํานวน 354.36 ล้านบาท เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ�งม ี          

ผลขาดทนุจาํนวน 2,027.96 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม)่ คิดเป็นการเปลี�ยนแปลงขาดทุนลดลงร้อยละ 83 ทั �งนี � บริษัท

ขอชี �แจงผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทที�เปลี�ยนแปลงอย่างมสีาระสําคญั สรุปได้ดงันี � 

1. รายได้จากการขายและการให้บริการสําหรับงวดเก้าเดือนของปี  2561 ลดลงร้อยละ 19 เมื�อเทียบกบั

ชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบทํา

ให้รายได้จากการขายโฆษณาลดลงร้อยละ 19 และรายได้จากการจําหน่ายสื�อสิ�งพิมพ์ พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ 

การ์ตนูและหนงัสือเด็กลดลงร้อยละ 31 

 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 ลดลงร้อยละ 57 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกัน

ของ ปี 2560 เหตผุลหลกัมาจาก 

 ต้นทนุขายและบริการลดลงร้อยละ 31  ซึ�งสอดคล้องกบัรายได้จากการขายและบริการที�ลดลง 

2558 % 2559 % 2560 % %

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,399,514     94% 2,021,669     96% 1,809,052      96% 1,144,527          93%

รายไดจ้ากการลงทนุ 28,810           1% 22,604           1% 8,711              - 3,433                 -

กําไรจากการจําหนา่ยเงนิลงทนุ 61,521           2% -                      - -                      - -                          -

รายไดอ้ื�น 60,115           2% 62,066           3% 72,561           4% 82,807               7%

รวมรายได้ 2,549,960     100% 2,106,339     100% 1,890,324      100% 1,230,767          100%

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 2,209,915     2,000,460     1,699,708      930,088             

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 876,828        1,114,444     2,370,976      523,122             

รวมค่าใช้จ่าย 3,086,743     3,114,904     4,070,684      1,453,210          

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงาน
กอ่นดอกเบี�ยและภาษี (536,783) (1,008,565) (2,180,360) (222,443)

ตน้ทนุทางการเงนิ (166,022) (152,358) (173,896) (124,031)

รายได ้ (คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ 115,322 (157,819) (24,166) (54,460)
สว่นแบ่งกําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุ
ในบรษัิทรว่ม 320 1,080 70 (1,732)

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (587,163) (1,317,662) (2,378,352) (402,666)

(หัก) สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่ ี
อํานาจควบคมุ 8,638 138,189 221,867 48,311

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิสว่นของบรษิทัใหญ่ (578,525) (1,179,473) (2,156,485) (354,355)

1 ม.ค. - 30ก.ย. 
2561 (9 เดือน)งบกําไรขาดทุนรวม
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 ต้นทุนในการจดัจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 28 เนื�องจาก ในไตรมาสที� 1 

ของปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานตามโครงการให้พนักงานลาออกโดย

สมคัรใจ นอกจากนี �กลุม่บริษัทมนีโยบายควบคมุค่าใช้จา่ยอยา่งต่อเนื�อง 

 

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง เนื�องจาก ในไตรมาสที� 3 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทมี

การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�เพื�อให้บริการโทรทัศน์

ภาคพื �นดินในระบบดิจิทลัและสินทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง จํานวน 1,493.77 ล้านบาท  

สินทรัพย์รวม มีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ 3,271 ล้านบาท (2560 = 4,070 ล้านบาท) ลดลงเป็นจํานวน 799     

ล้านบาท โดยมีรายการที�เปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสําคญัดงันี � 

เงนิลงทุนชั� วคราว ลดลงจํานวน 58 ล้านบาท (-46%) เนื�องจากการจําหน่ายเงินลงทุนในกองทนุ 

ลูกหนี �การค้า - สุทธิ ลดลงจํานวน 86 ล้านบาท (-31%) เนื�องจากรายได้จากการขายโฆษณาและสื�อสิ�งพิมพ์

ลดลง และมีการรับชาํระเงินจากลกูค้า 

รายได้ค้างรับ เพิ�มขึ �นจํานวน 49 ล้านบาท (63%) รายได้ค้างรับส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทศัน์ที�เป็นรายการ

สัญญาโฆษณาที�ยังไม่ออกใบแจ้งหนี � นอกจากนี �ยังเกิดจากรายได้โครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึ�งมีการ

ให้บริการบางส่วนแล้วแต่จะออกใบแจ้งหนี � เมื�อเสร็จสิ �นโครงการในไตรมาสถดัไป 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย เพิ�มขึ �นจํานวน 376 ล้านบาท เนื�องจากการจดัประเภทสินทรัพย์สทุธิ

ของบริษัทย่อยที�ถือไว้เพื�อขาย 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น – สุทธิ ลดลงเป็นจํานวน 58 ล้านบาท (-20%) โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากลูกหนี �

กรมสรรพากรและภาษีซื �อที�ยงัไม่ถงึกําหนดชําระลดลง  เนื�องจากมีการรับชําระเงินจากลูกหนี �การค้าและจ่ายชําระเจ้าหนี �

การค้า ตามลําดบั 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ลดลงจํานวน 886 ล้านบาท (-61%) โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

จําหน่ายบริษัทย่อยในระหว่างงวดและการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและจากการตดัค่าเสื�อม

ราคาในไตรมาส 1-3 ปี 2561  

ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทัศน์ ลดลงจํานวน 69 ล้านบาท มาจากการตัด

จําหนา่ยในไตรมาส 1 ปี 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลงจํานวน 50 ล้านบาท เนื�องจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

ตดับญัชี 
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หนี �สินรวม มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 3,569 ล้านบาท (2560 = 3,935 ล้านบาท) ลดลงเป็นจํานวน 367 ล้านบาท

โดยสรุปรายการที�เปลี�ยนแปลงที�มสีาระสําคญัดงันี � 

เงนิกู้ยมืระยะสั �น ลดลงจํานวน 224 ล้านบาท เนื�องจากมีการจา่ยชําระคืนเงินกู้ ยืมในไตรมาส 3 ปี 2561 

หนี �สินหมุนเวียนอื�น ลดลงเป็นจํานวน 113 ล้านบาท (-39%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับชําระหนี �ระหว่าง

กนัในกลุม่บริษทั ทําให้ภาษีขายรอเรียกเกบ็ลดลงเท่ากบั 69 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าลดลง 34 ล้านบาท 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที�มีสาระสําคัญ 

 บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเกี�ยวกับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากดั พ .ศ . 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจํานวนเงนิ 42.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื�อวนัที� 6 ตลุาคม 2559 ศาลจงัหวัด

พระโขนงได้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทและกรรมการของกลุม่บริษัทที�ตกเป็นจําเลย ทั �งนี � โจทก์ยื�นอทุธรณ์คําพิพากษา

ดงักล่าวในเดือนมกราคม 2560 และต่อมาได้ยื�นคําร้องขอถอนอุทธรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561 

ศาลอทุธรณ์พิพากษายกคําพิพากษาศาลชั �นต้น โดยให้ศาลชั �นต้นรอผลของคดีถงึที�สุดก่อนจงึมีคําพิพากษาใหม่ตามรูป

คดี ผู้บริหารและที�ปรึกษากฎหมายที�เกี�ยวข้องเชื�อว่า ศาลน่าจะอนุญาตให้มีการถอนอุทธรณ์สําหรับบริษัท และจะทําให้

คดีนี �ยตุสํิาหรับบริษัทตามคําพิพากษาของศาลชั �นต้น 

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเกี�ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ . 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 51.9 ล้านบาท ต่อมา เมื�อวันที� 11 กนัยายน 

2561 ศาลชั �นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัท 

 เมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษาคดีแพ่งเกี�ยวกบัการเพิกถอนมติของที�ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทเมื�อวนัที� 29 เมษายน 2558 ตอ่มาบริษัทได้ยื�นฎีกาต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 

2560   โดยศาลฎีกา ได้อา่นคําพพิากษาเมื�อวนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2562  พิพากษายืนตามศาลอทุธรณ์  ให้เพิกถอนมติที�

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี 2558 จากคําพิพากษาดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทได้มีมต ิเห็นสมควรให้ที�ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ให้ความเห็นชอบการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 

ใหม่ เนื�องจากการสอบทานและตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีที�ได้ดําเนินการไปแล้วเมื�อปี 2558 ถือเป็นการปฏิบติัหน้าที�

โดยสจุริต รวมทั �งบริษัทได้จา่ยค่าตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว    

 เมื�อวนัที� 18 กนัยายน 2561 อดีตพนกังานบริษัทเป็นโจทย์ยื�นฟ้องบริษัทและกองทนุสํารองเลี �ยงชีพต่อศาล

แรงงานกลาง โดยเรียกให้บริษัทชําระเงินเป็นจํานวนประมาณ 47.8 ล้านบาท  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 คดีดงักล่าวอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ดังนั �นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกสํารองผลเสียหายจากคดีดงักล่าวในงบการเงิน

ระหวา่งกาลสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561 
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5. รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�เกิดขึ �นใน

งวด 9 เดือนของปี 2561 

สรุปรายการระหว่างกนัที�สําคญัของบริษัทสําหรับงวด 9 เดือน ของปี 2561  

หน่วย : ล้านบาท 

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะ

ธุรกจิ 

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนัที�

สําคัญ 

มูลค่ารายการ / 

ยอดคงเหลือ 

งวด 9 เดือน 

ปี 2561 

บริษัท เนชั�น บรอดแคสติ �ง  

คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)  

: ผลิตรายการโทรทศัน์ รายการ

วิทย ุและให้บริการโฆษณาผ่านสื�อ

โทรทศัน์ วิทยแุละสื�อรูปแบบใหม่ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 71.45 

และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 18.28 

ขายอปุกรณ์ 6.64 

รายได้อื�น 0.27 

ลกูหนี �การค้า 6.42 

รายได้ค้างรับ 0.69 

ลกูหนี �อื�น 2.00 

เจ้าหนี �การค้า 33.55 

เจ้าหนี �อื�น 12.61 

บริษัท เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล 

เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

: นําเข้า ผลิตและจําหน่ายสื�อ

สิ�งพิมพ์ของในประเทศและ

ตา่งประเทศ ผลติรายการโทรทศัน์ 

และให้บริการโฆษณาผา่นสื�อ

โทรทศัน์ สื�อดิจิทลั และการบริหาร

ลิขสิทธิ� 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 71.04 

และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 7.12 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 2.50 

รายได้อื�น 0.93 

ต้ น ทุ น ใน ก า รจั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

0.36 

ลกูหนี �การค้า 2.29 

รายได้ค้างรับ 0.03 

ลกูหนี �อื�น 0.42 

เจ้าหนี �การค้า 27.76 

เจ้าหนี �อื�น 7.09 

บริษัท เนชั�น นวิส์ เนต็เวิร์ค จํากดั 

: ผลิตและจดัจําหน่ายหนงัสือพิมพ์

ฉบบัภาษาองักฤษ สิ�งพิมพ์ 

สิ�งพิมพ์ดิจทิลัมีเดียและสื�อ

โฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 19.78 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.36 

รายได้อื�น 1.28 

ต้ น ทุ น ใน ก า รจั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

0.06 

ลกูหนี �การค้า 104.28 

รายได้ค้างรับ 0.44 

ลกูหนี �อื�น 1.11 

เจ้าหนี �การค้า 104.27 



หน้า 15 

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะ

ธุรกจิ 

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนัที�

สําคัญ 

มูลค่ารายการ / 

ยอดคงเหลือ 

งวด 9 เดือน 

ปี 2561 

เจ้าหนี �อื�น 1.11 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5.82 

บริษัท เอน็เอม็แอล จํากดั  

: จัดส่งหนังสือพิมพ์และสิ�งพิมพ์

ตา่งๆ 

บริษัทขายเงินลงทนุนี �

เมื�อวนัที� �� กนัยายน 

2561 

รายได้จากการขายและ 

การให้บริการ 

1.52 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.93 

ขายอปุกรณ์ 0.20 

รายได้อื�น 0.30 

ต้ น ทุ น ใน ก า รจั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

0.65 

บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จํากดั  

: ผลิตและจดัจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ 

สิ�งพิมพ์ สิ�งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและ

สื�อโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ 

การให้บริการ 

27.75 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 2.07 

ขายอปุกรณ์ 0.45 

รายได้อื�น 0.03 

ลกูหนี �การค้า 353.00 

รายได้ค้างรับ 0.61 

ลกูหนี �อื�น 3.13 

เจ้าหนี �การค้า 352.97 

เจ้าหนี �อื�น 3.13 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6.47 

บริษัท กรุงเทพธุรกจิ มีเดีย จํากดั 

: ผลิตและจดัจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ 

สิ�งพิมพ์ สิ�งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและ

สื�อโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ 

การให้บริการ 

67.90 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 3.89 

ขายอปุกรณ์ 4.49 

รายได้อื�น 0.18 

ลกูหนี �การค้า 108.33 

รายได้ค้างรับ 2.30 

ลกูหนี �อื�น 4.51 

เจ้าหนี �การค้า 297.65 

เจ้าหนี �อื�น 23.14 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 19.84 



หน้า 16 

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะ

ธุรกจิ 

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนัที�

สําคัญ 

มูลค่ารายการ / 

ยอดคงเหลือ 

งวด 9 เดือน 

ปี 2561 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส  

บรอดแคสติ �ง จํากดั 

: ผลิตรายการโทรทศัน์และ

ให้บริการโฆษณาผ่านสื�อโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 99.93 

และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 13.85 

ขายอปุกรณ์ 30.60 

รายได้อื�น 0.08 

ลกูหนี �การค้า 4.40 

รายได้ค้างรับ 0.06 

ลกูหนี �อื�น 0.51 

เจ้าหนี �การค้า 4.90 

เจ้าหนี �อื�น 0.01 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6.70 

บริษัท ดบับลวิพีเอส (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

: ผลิตหนงัสือพิมพ์และหนงัสือ

ตา่งๆและการให้บริการการพิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท

ถือหุ้นร้อยละ 84.50 

และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6.64 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 10.83 

รายได้อื�น 0.07 

ต้ น ทุ น ใน ก า รจั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2.20 

ลกูหนี �การค้า 2.64 

รายได้ค้างรับ 0.01 

ลกูหนี �อื�น 0.14 

เจ้าหนี �การค้า 12.51 

เจ้าหนี �อื�น 3.24 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.91 

มหาวิทยาลยัเนชั�น  

: ให้บริการด้านการศกึษา 

เป็นมหาวิทยาลยัที�

บริษัท เนชั�น ย ูจํากดั 

รับโอนใบอนญุาต 

(กลุม่บริษัทขายเงิน

ลงทุนนี �เมื�อวนัที� �� 

กรกฎาคม 2561)  

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6.58 

รายได้อื�น 0.66 

ต้ น ทุ น ใน ก า รจั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

3.52 

บริษัท เอน็บีซี เน็กซ์ วิชั�น จํากดั 

: ผลิตรายการโทรทศัน์และ

ให้บริการโฆษณาผ่านสื�อโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทที�บริษัท เนชั�น 

บรอดแคสติ �ง คอร์

ปอเรชั�น จํากดั(มหาชน) 

ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2.89 

รายได้อื�น 0.45 

เจ้าหนี �อื�น 0.56 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะ

ธุรกจิ 

ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนัที�

สําคัญ 

มูลค่ารายการ / 

ยอดคงเหลือ 

งวด 9 เดือน 

ปี 2561 

บริษัท เนชั�น โกลบอล เอด็ด ู           

เทนเมนท์ จํากดั  

: สิ�งพิมพ์ 

เป็นบริษัทที�บริษัท 

เนชั�น อนิเตอร์เนชั�น

แนล เอด็ดูเทนเมนท์ 

จํากดั (มหาชน) ถือหุ้น

ร้อยละ 99.74 และมี

กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2.73 

ขายอปุกรณ์ 0.31 

รายได้อื�น 0.02 

ลกูหนี �การค้า 0.84 

ลกูหนี �อื�น 0.17 

เจ้าหนี �การค้า 1.73 

เจ้าหนี �อื�น 1.50 

บริษัท โยมิอริู-เนชั�น อนิฟอร์ม

เมชั�น เซอร์วิส จํากัด 

: ตวัแทนขายโฆษณา 

 

เป็นบริษัทร่วม บริษัท 

เนชั�น มลัตมีิเดีย กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)  ถือหุ้น

ร้อยละ 45.00 และมี

กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.09 

ลกูหนี �การค้า 0.01 

 

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 

ส่วน คือ  

1. มาตรการและขั �นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัทร่วมใน

ระดับเดียวกนั 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใน

ระดับเดียวกนั  

1. มาตรการและขั �นตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการควบคมุการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับ

เดียวกัน กับบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

อนาคตตามประกาศของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกบัความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสม

ทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื�อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด และ มี

การเปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ �นกบับุคคลภายนอก  ในกรณีที�ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั �ง 2 ฝ่าย

จะร่วมกนัพจิารณา เพื�อกําหนดอตัราค่าสินค้า และบริการที�เหมาะสมต่อไป 
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ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�เกิดขึ �น บริษัทฯ จะจดัให้

มีผู้ เชี�ยวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนําไป

ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ�งผู้

ที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทํารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิ

การทํารายการระหว่างกนัดงักล่าว  

นอกจากนั �น บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปของ

สินทรัพย์ที�สําคญัของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกําหนดของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนถงึมาตรฐานบญัชีที�กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัช ี

2. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บริษัทฯ กับ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดับเดียวกนั อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ�งมีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไปกับบุคคลที�อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั�น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เช่น การจ้าง

พิมพ์ การจ้างส่งสินค้า การซื �อกระดาษ การซื �อโฆษณาในสื�อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกนั เป็นต้น  บริษัท

ได้กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัให้มีเงื�อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกตใินราคาตลาด

ซึ�งสามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที�เกิดขึ �นกบับุคคลภายนอก ซึ�งเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

ตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบตัิตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั �งกําหนดราคาและเงื�อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

ทั �งนี � ในกรณีที�มีการเข้าทํารายการใหม่ หรือมีการเปลี�ยนแปลงของราคาและเงื�อนไขที�แตกต่างจากเดิม ฝ่าย

ตรวจสอบภายในจะทําหน้าที�ตรวจสอบข้อมูลและจดัทํารายงานเพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น

ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการดงักล่าวอย่างน้อยปีละครั �ง 

ในกรณีรายการธุรกจิปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ�งไม่มีเงื�อนไขทางการค้าโดยทั�วไป และรายการระหว่างกนั

อื�นๆ บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการและขั �นตอนในการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัที�ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทํารายการ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 

ธุรกิจและการดําเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเกี�ยวพัน และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจของ

บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั สินทรัพย์ หนี �สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ�งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เป็นรายการที�เกิดขึ �นกบับริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั บริษัทเหล่านี �เกี�ยวข้องกนัโดยการมีผู้ ถือหุ้ น และ/

หรือ การเป็นกรรมการร่วมกันและผู้บริหารที�สําคัญ กรรมการและพนักงานซึ�งมีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบในการ

วางแผน สั�งการและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั โดยบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ยกําหนดนโยบายการคิดราคาโดยกําหนดหลกัเกณฑ์ดงันี � 
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รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซื �อขายทางการค้าปกติและตามอตัราที�ตกลงร่วมกนั 

ต้นทุนขายและการให้บริการ อตัราต้นทนุปันส่วนตามราคาทนุที�เกิดขึ �นจริงและตาม

อตัราที�ตกลงร่วมกนั 

ขายอปุกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกส่วนเพิ�ม 

ซื �ออปุกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกส่วนเพิ�ม 

เงนิปันผลรับ ตามที�ประกาศจ่ายในรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 

รายได้อื�น ตามอตัราที�ตกลงร่วมกนั 

ต้นทุนในการจดัจําหนา่ยและคา่ใช้จา่ยในการบริหาร ตามอตัราที�ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบี �ยจ่าย อตัราที�ตกลงกนัตามสญัญา 

รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กบั บุคคลที�อาจมีความขดัแย้งกัน เป็น

รายการปกติทางการค้าและไม่มีรายการกู้ ยืมระหว่างกนั สําหรับขั �นตอนการอนมุตักิารทํารายการระหว่างกนัจะเป็นไปตาม

นโยบายของบริษัทฯ ซึ�งมีการกําหนดลําดับขั �นในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ 

นอกจากนี �รายการระหว่างกนัที�เกิดขึ �นใหม่และรายการที�มียอดคงค้างนั �น ทุกไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี

อิสระ และทุกสิ �นปีหากมีรายการใดที�เป็นสาระสําคัญ ผู้ สอบบัญชีจะทําการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสําคัญที�

เกี�ยวข้อง ซึ�งหากพบรายการใดที�สาระสําคัญก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ�งงบการเงินดังกล่าวจะ

นําเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมทั �งงบการเงินประจําปีที�คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที�

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ซกัถามได้ทกุประเด็น ซึ�งที�ผา่นมาได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครั �ง  

สําหรับนโยบายที�เกี�ยวกบัรายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะให้มีเฉพาะรายการทางการค้าที�มีความจําเป็นและเป็น

รายการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจหลกัคือด้านสื�อสิ�งพิมพ์ วิทยุ และ โทรทศัน์ รวมทั �งมีนโยบายที�จะไม่ให้เงินกู้ เพิ�มแก่ธุรกิจที�ไม่

เกี�ยวข้อง นอกจากนี �หากมีรายการระหว่างกันที�เกิดขึ �นและรายการดังกล่าวเกิดขึ �นกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจดัให้มีขั �นตอนการพิจารณาตามที�สํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด เพื�อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทนุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี � ถกูต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นายสมชาย มีเสน) 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 




