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สารสนเทศการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์  
ของ 

บริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 13/2561 เม่ือวนัท่ี  
13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จําหน่ายท่ีดินจํานวน 2 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 57894 และ 61177 ตําบลเมือง
เก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เนือ้ท่ีดินรวม 309 ตารางวา พร้อมสิ่งปลกูสร้าง เลขท่ี 67 หมู่ 8 ถนนเหลา่นาดี 
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (“ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง”) ให้แก่ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 
(“NML” หรือ “ผู้ซือ้”) ในราคา 12,000,000 บาทถ้วน 

ทัง้นี ้การเข้าทํารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาด
รายการสงูสดุร้อยละ 0.31 ตามเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทนซึง่เป็นวิธีการคํานวณท่ีได้ขนาดรายการสงูสดุ โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกบั
รายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6  เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัจําหน่าย
ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง มีอยูจํ่านวน 2 รายการ กลา่วคือ (1) รายการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เนชัน่ ย ูจํากดั ซึง่
มีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบั
สอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษัทฯ และ (2) รายการจําหน่ายเงินลงทนุ
ทัง้หมดใน NML ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 1.82 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบั
สอบทานระหวา่งกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าทํารายการในครัง้นีเ้ม่ือ
รวมกับรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
จําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างแล้ว จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผย
สารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทนัที และจดัส่งหนงัสือเวียน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามท่ีกําหนดในประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ภายในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 ซึง่การลง
นามในสญัญาดงักลา่วเป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 13/2561 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  
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2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

สัญญาจะซือ้จะขายที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้จะขาย บริษัทฯ 

ผู้จะซือ้ NML ซึ่งไม่ใช่บุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลง
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันฯ”)  

รายละเอียดของ
สนิทรัพย์ที่
จาํหน่าย  

ท่ีดินจํานวน 2 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 57894 และ 61177 ตําบลเมืองเก่า อําเภอ
เมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เนือ้ท่ีดินรวม 309 ตารางวา พร้อมสิ่งปลกูสร้าง เลขท่ี 
67 หมู ่8 ถนนเหลา่นาดี ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  

ราคาที่จาํหน่าย 12,000,000 บาทถ้วน 

การโอน
กรรมสทิธ์ิ 

บริษัทฯ ตกลงไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสญัญา
ฉบบันีใ้ห้แก่ NML ณ สํานกังานท่ีดินท่ีมีเขตอํานาจ ภายในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 
โดย NML มีสทิธิเข้าทําประโยชน์ในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ภาย
หลงัจากการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธ์ิแล้วเทา่นัน้ 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะจําหน่ายท่ีดินจํานวน 2 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 57894 และ 61177 ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เนือ้ท่ีดินรวม 309 ตารางวา พร้อมสิ่งปลกูสร้าง เลขท่ี 67 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ให้แก่ NML ในราคา 12,000,000 บาทถ้วน 

3.2 การคาํนวณขนาดรายการ 

เม่ือคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน
ระหวา่งกาลสําหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้
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1. เกณฑ์มูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

ไมส่ามารถนําเกณฑ์ดงักลา่วมาปรับใช้ได้เน่ืองจากเป็นรายการจําหน่ายท่ีดินและอาคาร 

2. เกณฑ์กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกต ิ

ไมส่ามารถนําเกณฑ์ดงักลา่วมาปรับใช้ได้เน่ืองจากเป็นรายการจําหน่ายท่ีดิน และอาคาร 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน = (มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100) 
   สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 
มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ = ราคาซือ้ขาย 
 = 12.00 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 12.00 x 100 

3,917.69 
 = 0.31% 

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ 

ไมส่ามารถนําเกณฑ์ดงักลา่วมาปรับใช้ได้ เน่ืองจากเป็นรายการจําหน่ายท่ีดิน และอาคาร 

จากการคํานวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 0.31 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่ง
ตอบแทน ซึง่เป็นวิธีการคํานวณท่ีได้ขนาดรายการสงูสดุ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 
3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6  
เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีอยู่จํานวน 2 รายการ 
กลา่วคือ (1) รายการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เนชัน่ ย ูจํากดัซึง่มีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตาม
เกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษัทฯ และ (2) รายการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมด NML ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 
1.82 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าทํารายการในครัง้นีเ้ม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัจําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างแล้ว จะมีขนาด
รายการรวมสงูสุดคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของ
ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทนัที และจดัส่งหนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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3.3 เหตุผลและที่มาของการเข้าทาํรายการ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ประสบสภาวะขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน และกระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการชําระหนีส้ิน และการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุมาอยา่งต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยพิจารณาจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมิได้มี
ความจําเป็นต้องพึ่งพาหรือใช้สินทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายออกไปแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯจะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลักอัน
ประกอบด้วย ส่ือสิง่พิมพ์ การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง และการผลิตเนือ้หารายการ และธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ซึง่ล้วนเป็นธุรกิจท่ี
บริษัทฯมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงพิจารณาจําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างของบริษัทฯในครัง้
นี ้เน่ืองจาก ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างดงักล่าวมีพืน้ท่ีไม่มากนกั และบริษัทฯ ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ซึง่การจําหน่ายสนิทรัพย์ดงักลา่วไมไ่ด้มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทัง้
การจําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพ่ือนําไปใช้ชําระหนีส้ิน ทําให้บริษัทฯ 
สามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนดเวลา ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
ทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนได้อีกด้วย 

4. รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะจาํหน่ายไป 

รายละเอียดของท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง มีดงันี ้

ลักษณะสนิทรัพย์ ท่ีดินจํานวน 2 แปลง โฉนดท่ีดินเลขท่ี 57894 และ 61177 ตําบลเมืองเก่า อําเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น เนือ้ท่ีดินรวม 309 ตารางวา พร้อมสิ่งปลกูสร้างซึ่ง
ประกอบด้วย อาคารสํานกังานสงู 2 ชัน้ 1 หลงั และอาคารโกดงัเก็บสินค้าสงู 1 ชัน้ 1 
หลงั รวมพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด 709.60 ตารางเมตร 

ที่ตัง้ เลขท่ี 67 หมู ่8 ถนนเหลา่นาดี ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

เอกสารสทิธิ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 57894 เลขท่ีดิน 272 เนือ้ท่ี 180.30 ตารางวา 

โฉนดท่ีดินเลขท่ี 61177 เลขท่ีดิน 271 เนือ้ท่ี 128.70 ตารางวา 

สทิธิตามกฎหมาย กรรมสทิธ์ิสมบรูณ์ 

ภาระผูกพัน ไมมี่ภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินใด ๆ 

การใ ช้งานก่อน
การจาํหน่ายไป 

ใช้ประโยชน์เป็นอาคารสํานกังาน และโกดงัเก็บสนิค้า (ธุรกิจขนสง่) 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะจําหน่ายท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างให้แก่ NML ในราคา 12,000,000 บาทถ้วน  
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6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การจําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างให้แก่ NML ในราคา 12,000,000 บาทถ้วน เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีได้จาก
การเจรจาต่อรองระหว่าง NML และบริษัทฯ กอปรกบัผลการประเมินราคาท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างโดยผู้ประเมินท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) 

มลูค่าสิ่งตอบแทน ได้พิจารณาจากราคาท่ีได้เจรจาต่อรองร่วมกบัผู้ ซือ้ หรือ NML เปรียบเทียบกบัมลูค่าตลาด 
และมลูคา่บงัคบัขายของท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีประเมินโดยบริษัท โปรสเปค แอพเพรซลั จํากดั ซึง่เป็นผู้ประเมินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจาก สํานกังาน ก.ล.ต. โดยมลูค่าสิ่งตอบแทนดงักล่าวตกอยู่ในช่วงระหว่างมลูค่าตลาด และมลูค่าบงัคบั
ขายท่ีประเมินหรือเท่ากบั 10.311 – 14.740 ล้านบาท รวมทัง้มลูค่าสิ่งตอบแทนดงักลา่ว ยงัสงูกว่ามลูค่าทางบญัชีตามงบ
การเงินของบริษัทฯ และต้นทนุของท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างท่ีได้มาอีกด้วย ถึงแม้ว่าราคาท่ีเจรจาได้จาก NML ในการทํา
รายการในครัง้นีจ้ะต่ํากว่ามลูค่าตลาดท่ีประเมินได้ หรือเท่ากบั 14.74 ล้านบาท แต่เม่ือช่วงต้นปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้
ดําเนินการขออนมุติัจําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างดงักล่าวจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชมุเม่ือ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมี “ราคาพืน้ฐาน” ท่ีจะใช้เป็นการประกวดราคาท่ีราคา 14.84 ล้านบาท ซึง่เป็นราคา
ใกล้เคียงกบัมลูค่าตลาดท่ีประเมินในครัง้นี ้โดยบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการดําเนินการประกวดราคาเพ่ือจําหน่าย
สนิทรัพย์ดงักลา่วมาแล้วถงึ 2 ครัง้ ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2561 ท่ีผา่นมา แต่ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจรายใดย่ืน
ซองประกวดราคาสินทรัพย์ดงักลา่ว จึงเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องมีมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 ซึง่ประชมุเม่ือ
วนัท่ี 19 มิถนุายน 2561 ให้อนมุติัยกเลิกการอนมุติัการจําหน่ายทรัพย์สินตามมติในวาระท่ี 3 ของท่ีประชมุวิสามญัครัง้ท่ี 
1/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เน่ืองจาก ในทางปฏิบติั “ราคาพืน้ฐาน” ท่ีได้รับอนมุติัในวาระท่ี 3 ของท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 นัน้ ไมส่อดคล้องและไมเ่ป็นไปตามสภาพตลาดของทรัพย์สินแต่ละรายการในขณะท่ี
ทําการประกวดราคา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าการกําหนดเกณฑ์ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสม
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิได้ในราคาท่ีสอดคล้องกบัสภาพตลาดและอตุสาหกรรมในภาวะเศรษฐกิจช่วงขาลง 
นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังมีความจําเป็นในการใช้กระแสเงินสดดังกล่าวเพ่ือนํามาชําระหนีซ้ึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ และเป็นเงินทนุหมนุเวียนให้บริษัทฯสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง  นอกจากนี ้การ
จําหน่ายสนิทรัพย์ดงักลา่วยงัเป็นการลดสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคลอ่งต่ําท่ีบริษัทฯ ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ด้วยเช่นกนั แม้
หากบริษัทฯ มีความจําเป็นจะใช้พืน้ท่ี บริษัทฯ ก็สามารถเช่าพืน้ท่ีในขนาดท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานได้ตอ่ไป 

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกับบริษัทฯ จากการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

7.1 การจําหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นีจ้ะช่วยลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถชําระเงินได้ตาม
กําหนดเวลา และดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้ประมาณ 1,337.59 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากการทํารายการไปชําระหนีส้ินระยะสัน้ประเภทตัว๋
สญัญาใช้เงินของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 
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7.2 การจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วยงัช่วยลดความเส่ียงจากการบริหารโครงสร้างทนุ ทําให้มีเงินทนุหมนุเวียนเข้ามา
ในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทนัทว่งที 

7.3 การจําหน่ายสนิทรัพย์ดงักลา่วยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีสงู เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถนําเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายสนิทรัพย์ไปชําระหนีส้นิได้ 

7.4 บริษัทฯ จะมีกําไรจากการขายสนิทรัพย์จํานวนประมาณ 9.50 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ จําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่ง
ปลกูสร้างในราคาท่ีสงูกวา่ต้นทนุท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างท่ีได้มา 

7.5 ปัจจบุนั NML เป็นผู้ เช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเป็นรายเดือนคิดเป็นร้อยละประมาณ 
58 ของพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดของท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างจากบริษัทฯ และ NMG ใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง
เพียงบางส่วนเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ จะสามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเพียง
สว่นน้อยกลา่วคือใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีอาคารสํานกังานบางสว่นเทา่นัน้  

8. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

เงินท่ีได้รับจากการท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ NML ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะนําไปลดภาระหนีส้ินระยะสัน้ของ
บริษัทฯ เน่ืองจากปัจจบุนั บริษัทฯ มีภาระหนีส้ินกบัทางสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 1,337.59 ล้านบาท 
และยงัมีภาระหนีค้่าใบอนญุาตโทรทศัน์ดิจิตอลจํานวน 1,499.00 ล้านบาท ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถชําระหนีไ้ด้ตาม
กําหนดเวลา และสามารถลดภาระดอกเบีย้ท่ีสงูอนัเกิดจากภาระหนีส้นิดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจนําเงินส่วนท่ีเหลือไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจ
หลกัท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ และสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ กล่าวคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
การผลติเนือ้หารายการ (contents) ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ และการผลิตเนือ้หารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ี
มีศกัยภาพในการเติบโตและเสริมกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง 

9. เงื่อนไขการเข้าทาํรายการ 

เน่ืองจากการเข้าทํารายการนี ้ถือเป็นการจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทท่ี 2 ตามประกาศ
ได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 13/2561 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที 
และจดัส่งหนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่มีสารสนเทศอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศได้มาหรือจําหน่าย
ไปฯ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ เข้าลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างกบั NML และบริษัทฯ ตกลงไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างตามสญัญาฉบบันีใ้ห้แก่ NML ณ สํานักงานท่ีดินท่ีมีเขตอํานาจ ภายในวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2561   
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10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 13/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณารายการ
ดงักล่าวในครัง้นีอ้ย่างรอบคอบแล้ว โดยได้พิจารณาทัง้ในด้านเง่ือนไขการทํารายการ ความเหมาะสมของมลูค่าการซือ้
ขาย และความสามารถในการชําระเงินของผู้ ซือ้แล้ว เห็นว่า ปัจจบุนั NML เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ พาร์ท 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีความน่าเช่ือถือและมีฐานะทางการเงิน
มัน่คงสามารถชําระเงินตามเง่ือนไขท่ีระบขุ้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2561 ทาง NML ได้ลงนามและ
นําสง่หนงัสือแสดงเจตจํานงซือ้ท่ีดินและสิ่งปลกูสร้างในราคา 12,000,000 บาทมายงับริษัทฯ แล้ว โดยเจตนาท่ีจะลงนาม
ในสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ชําระเงิน และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิภายในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561   
คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีความเหน็วา่การเข้าทํารายการในครัง้นี ้มีความเหมาะสมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจบุนั NML เป็นผู้ เช่าท่ีดินและพืน้ท่ีในอาคารในท่ีดิน
พร้อมสิง่ปลกูสร้างเป็นรายเดือนคิดเป็นร้อยละประมาณ 58 ของพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดของท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างจากบริษัท
ฯ และ NMG ใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเพียงบางส่วนเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ จะ
สามารถใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพียงส่วนน้อยกล่าวคือใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีอาคารสํานักงานบางส่วน
เท่านัน้ ทัง้นี ้การจําหน่ายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างให้แก่ NML ไม่สง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
อีกทัง้จะลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถชําระเงินได้ตามกําหนดเวลา และดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง 
และลดความเส่ียงจากการบริหารโครงสร้างทนุ ทําให้มีเงินทนุหมนุเวียนเข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทนัทว่งที 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุท่านมีความเห็นสอดคล้องกบัมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉนัท์) และไม่
มีกรรมการตรวจสอบทา่นใดมีความเหน็แตกตา่งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดงักลา่ว 
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สารสนเทศตามบัญชี 2 

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูท่ีได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และในเอกสารอ่ืนท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมลูดงักล่าวด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี ้
และในเอกสารอ่ืนท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้น ถกูต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั
ซึง่จําเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้ ตลอดจนไมมี่ข้อความท่ีทําให้บคุคลอ่ืนสําคญัผิดอนัเป็นสาระสําคญั 

2. คุณสมบัตขิองผู้เช่ียวชาญอสิระที่ให้ความเหน็เก่ียวกับการทาํรายการ  

-ไมมี่- 
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3. งบการเงนิ 

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 % 2559 % 2560 % ไตรมาส  1 - 2561 %
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 207,525            3% 233,694            4% 186,399            5% 219,484            6%
เงินลงทุนชั่วคราว 822,150            11% 422,376            6% 125,421            3% 127,740            3%
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 588,557            8% 398,049            6% 274,768            7% 202,840            5%
รายไดคางรับ 167,704            2% 99,469              2% 77,070              2% 89,605              2%
ลูกหนี้อื่น 85,826              1% 89,842              2% 59,605              1% 53,136              1%
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 379,968            5% 136,926            2% 68,116              1% 59,211              1%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 242,306            3% 321,559            5% 285,793            7% 268,207            7%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,494,036       33% 1,701,915       27% 1,077,172       26% 1,020,223         26%
รวมเงินลงทุนระยะยาว 32,419              0% 30,572              0% 27,245              1% 25,441              1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 1,646,419         22% 1,488,481         23% 1,462,585         36% 1,425,756         36%
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 44,678              0% 75,447              1% 70,655              2% 70,259              2%
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 115,517            2% 171,182            3% 66,984              2% 28,840              1%
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 2,783,780         37% 2,574,171         40% 1,049,289         26% 1,026,418         26%
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 262,922            3% 112,053            2% 77,317              2% 71,676              2%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 242,371            3% 231,609            4% 238,683            6% 249,078            6%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,128,106         67% 4,683,515         73% 2,992,758         74% 2,897,468         74%
รวมสินทรัพย 7,622,142       100% 6,385,430       100% 4,069,930       100% 3,917,691         100%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 590,385            8% 549,431            9% 864,674            21% 873,856            22%
เจาหนี้การคา 133,706            2% 99,264              1% 105,023            3% 122,044            3%
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจายที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 556,204            7% 584,069            9% 297,964            7% 299,514            8%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -                       0% 120,000            2% 156,000            4% 125,000            3%
เงินกูยืมระยะส้ัน -                       0% 550,000            9% 553,500            14% 560,107            14%
หนี้สินสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,561                0% 1,066                0% -                       0% -                       0%
เจาหนี้อื่น 26,329              0% 26,140              0% 67,395              2% 64,344              2%
คาใชจายคางจาย 216,232            3% 187,345            3% 166,497            4% 172,827            4%
ภาษีเงินไดคางจาย 418                   0% 8                       0% -                       0% -                       0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 329,558            5% 368,665            6% 289,613            7% 241,017            6%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,854,393       25% 2,485,988       39% 2,500,666       62% 2,458,709         64%
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศนคางจาย 1,714,138         22% 1,130,070         18% 1,131,218         28% 1,137,101         29%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ -                       0% 158,833            2% 47,000              1% 68,375              2%
หนี้สินสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 1,271                0% -                       0% -                       0% -                       0%
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 17,826              0% 20,909              0% 31,230              1% 35,722              1%
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 163,856            2% 167,253            3% 137,981            3% 141,565            4%
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 130,432            2% 105,061            2% 87,315              2% 80,042              2%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,027,523       26% 1,582,126       25% 1,434,744       35% 1,462,805         37%
รวมหนี้สิน 3,881,916       51% 4,068,114       64% 3,935,410       97% 3,921,514         100%
หุนสามัญ –ชําระเต็มมูลคาแลว 2,155,849         28% 2,155,959         34% 2,155,959         53% 2,155,959         55%
สวนเกินมูลคาหุน 1,169,345         15% 1,169,694         18% 1,169,694         29% 1,169,694         30%
สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 95,398              1% 96,605              2% 96,939              2% 96,939              2%
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 18,665              0% 30,012              0% 35,345              1% 36,197              1%
สํารองการซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน (91,013) -1% (91,013) -1% (91,013) -2% (91,013) -2%
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (4,251) 0% (4,232) 0% 167,161            4% 167,161            4%
กําไร (ขาดทุน) สะสม
- ทุนสํารองตามกฏหมาย 32,700              1% 32,700              1% 32,700              1% 32,700              1%
- ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม) (91,467) -1% (1,399,685) -22% (3,556,270) -87% (3,680,990) -94%
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 455,000            6% 327,275            5% 124,005            3% 109,530            3%
รวมสวนของผูถือหุน 3,740,226       49% 2,317,316       36% 134,520          3% (3,823) 0%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,622,142       100% 6,385,430       100% 4,069,930       100% 3,917,691         100%

(หนวย : พันบาท)
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คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

งบการเงินรวมของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยสําหรับไตรมาสแรกสิน้สดุวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 มีผลขาดทุนจํานวน 124.72 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนจํานวน 
271.52 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) คิดเป็นการเปล่ียนแปลงขาดทนุลดลงร้อยละ 54 ทัง้นี ้บริษัทขอชีแ้จงผลการดําเนินงาน
ของกลุม่บริษัทท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั สรุปได้ดงันี ้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการสําหรับไตรมาสแรกของปี  2561 ลดลงร้อยละ 24 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบทําให้รายได้จากการ
ขายโฆษณาลดลงร้อยละ 28 และรายได้จากการจําหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์ พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ การ์ตนูและหนงัสือเด็กลดลงร้อยละ 
33  

2. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายสําหรับไตรมาสแรกของปี 2561 ลดลงร้อยละ 36 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของ ปี 2560 เหตผุลหลกัมาจาก 

 ต้นทนุขายและบริการลดลงร้อยละ 34 ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายและบริการท่ีลดลง 

 ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 38 เน่ืองจาก ในไตรมาสท่ี 
1 ของปี 2560 กลุม่บริษัทมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานตามโครงการให้พนกังานลาออกโดยสมคัรใจ อย่างไรก็ตาม 
กลุม่บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

กล่าวโดยสรุป 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสแรกสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทนุจํานวน 124.72 ล้านบาท เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 ซึง่มีผลขาดทนุจํานวน 271.52 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม)่ 

(หนวย : พันบาท)
รายการในงบกําไรขาดทุน 2558 % 2559 % 2560 % ไตรมาส  1 - 2561 %

รายไดจากการขายและการใหบริการ 2,399,514         94% 2,021,669         96% 1,809,052         96% 391,126            94%
รายไดจากการลงทุน 28,810              1% 22,604              1% 8,711                0% 789                   0%
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 61,521              2% 0% -                       0% -                       0%
รายไดอื่น 60,115              2% 62,066              3% 72,561              4% 24,159              6%
รวมรายได 2,549,960         100% 2,106,339         100% 1,890,324         100% 416,074            100%
ตนทุนการใหบริการ 2,209,915         2,000,460         1,699,708         311,707            
คาใชจายในการขายและบริหาร 876,828            1,114,444         2,370,976         189,424            
รวมคาใชจาย 3,086,743         3,114,904         4,070,684         501,131            
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี (536,783)          (1,008,565)       (2,180,360)       (85,057)            
ตนทุนทางการเงิน (166,022) (152,358) (173,896) (43,872)
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 115,322            (157,819) (24,166) (10,133)
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 320                   1,080                70                     (48)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (587,163)          (1,317,662)       (2,378,352)       (139,110)          
(หัก) สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 8,638                138,189            221,867            14,390              
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ (578,525)          (1,179,473)       (2,156,485)       (124,720)          
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สินทรัพย์รวม มีมลูค่าคงเหลือเท่ากบั 3,918 ล้านบาท (2560 = 4,070 ล้านบาท) ลดลงเป็นจํานวน 152     
ล้านบาท โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสําคญัดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ ลดลงเป็นจํานวน 72 ล้านบาท (-26%) เน่ืองจากรายได้จากการขายโฆษณาและส่ือ
สิง่พิมพ์ลดลง และมีการรับชําระเงินจากลกูค้า 

รายได้ค้างรับเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 12 ล้านบาท (16%) รายได้ค้างรับส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทัศน์ท่ีเป็น
รายการสญัญาโฆษณาท่ียงัไม่ออกใบแจ้งหนี ้นอกจากนีย้งัเกิดจากรายได้โครงการจากการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึ่งมี
การให้บริการบางสว่นแล้วแตจ่ะออกใบแจ้งหนี ้เม่ือเสร็จสิน้โครงการในไตรมาสถดัไป 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิลดลงเป็นจํานวน 18 ล้านบาท (-6%) โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากลูกหนี ้
กรมสรรพากรและภาษีซือ้ท่ียงัไม่ถึงกําหนดชําระลดลง  เน่ืองจากมีการรับชําระเงินจากลกูหนีก้ารค้าและจ่ายชําระเจ้าหนี ้
การค้า ตามลําดบั 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิลดลงเป็นจํานวน 37 ล้านบาท (-3%) โดยส่วนใหญ่มาจากการตดัค่าเส่ือม
ราคาในไตรมาส 1 ปี 2561  

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงเป็นจํานวน 38 ล้านบาท (-57%) สว่นใหญ่มาจากการตดัจําหน่ายลิขสิทธ์ิท่ีหมดอายุ
ในไตรมาส 1 ปี 2561จํานวน 30 ล้านบาท 

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ลดลงเป็นจํานวน 23 ล้านบาท มาจากการตดั
จําหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2561 

หนีส้ินรวม มีมลูค่าคงเหลือเท่ากบั 3,921 ล้านบาท (2560 = 3,935 ล้านบาท) ลดลง 0.4% เป็นจํานวน         
14 ล้านบาทโดยสรุปรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 17 ล้านบาท (16%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบนัทกึเจ้าหนีค้่าเช่าใช้โครงข่าย
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนลดลงเป็นจํานวน 49 ล้านบาท (-17%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับชําระหนีร้ะหว่างกนั
ในกลุม่บริษัท ทําให้ภาษีขายรอเรียกเก็บลดลงเทา่กบั 23 ล้านบาท และรายได้รับลว่งหน้าลดลง 26 ล้านบาท 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญ 

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ  .ศ .  2535 โดยมีทนุทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 51 .9 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คดี
ดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชัน้ต้น ต่อมา เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้ยก
ฟ้องบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษาคดีแพง่เก่ียวกบัการเพิกถอนมติของท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ต่อมาบริษัทฯ ได้ย่ืนฎีกาต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 คดีดงักลา่วอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้บริหารและท่ีปรึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง
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เช่ือว่า บริษัทฯ ไม่น่าจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ และเช่ือว่าผลเสียหายท่ีเกิดขึน้จากคดีฟ้องร้องจะไม่เป็น
สาระสําคญัตอ่งบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกับการเพิกถอนมติของท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ต่อมาบริษัทได้ย่ืนฎีกาต่อศาลในเดือน
กรกฎาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้บริหารและท่ีปรึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่น่าจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ และเช่ือว่าผลเสียหายท่ี
เกิดขึน้จากคดีฟ้องร้องจะไมเ่ป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงิน 

5. รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ใน
งวด 3 เดือนแรกของปี 2561 

สรุปของรายการระหวา่งกนัท่ีสําคญัของบริษัทสําหรับงวด 3 เดือน ของปี 2561(หน่วย:ล้านบาท) 

(หน่วย : ล้านบาท)  

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่

สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 
งวด 3 เดือน 
ปี 2561 

บริษัท  เนชั่น  บรอดแคสติ ง้  คอร์
ปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)  /  ผลิต
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และ
ให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ 
วิทยแุละส่ือรูปแบบใหม ่

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 71.45 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
1.56 

รายได้อ่ืน 0.10 
ลกูหนีก้ารค้า 0.81 
รายได้ค้างรับ 0.05 
ลกูหนีอ่ื้น 0.11 
เจ้าหนีก้ารค้า 29.38 
เจ้าหนีอ่ื้น 11.88 

บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ด
ดเูทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)/ นําเข้า 
ผลิตและจําหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์ของใน
ประ เทศและต่ า งประ เทศ  ผลิต
รายการโทรทัศน์  และให้บ ริการ
โฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ ส่ือดิจิทัล 
และการบริหารลขิสทิธ์ิ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 71.04 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
1.99 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.44 
รายได้อ่ืน 0.61 
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 
0.20 

ลกูหนีก้ารค้า 0.98 
รายได้ค้างรับ 0.07 
ลกูหนีอ่ื้น 0.28 
เจ้าหนีก้ารค้า 26.04 
เจ้าหนีอ่ื้น 7.01 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่

สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 
งวด 3 เดือน 
ปี 2561 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากัด/
ผลิตและจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์
ฉบบัภาษาองักฤษ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ดิจิทลัมีเดียและส่ือโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
9.65 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.13 
รายได้อ่ืน 0.38 
ลกูหนีก้ารค้า 158.89 
รายได้ค้างรับ 1.77 
ลกูหนีอ่ื้น 8.47 
เจ้าหนีก้ารค้า 173.22 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.35 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 6.67 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด / จัดส่ง
หนงัสือพิมพ์และสิง่พิมพ์ตา่งๆ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
0.95 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.40 
รายได้อ่ืน 0.28 
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 
0.27 

ลกูหนีก้ารค้า 0.66 
รายได้ค้างรับ 0.07 
ลกูหนีอ่ื้น 0.03 
เจ้าหนีก้ารค้า 0.66 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.02 

บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จํากดั / ผลิต
แ ล ะ จั ด จํ า ห น่ า ย ห นั ง สื อ พิ ม พ์ 
สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทลัมีเดียและส่ือ
โฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
13.14 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.59 
รายได้อ่ืน 0.03 
ลกูหนีก้ารค้า 419.36 
รายได้ค้างรับ 2.04 
ลกูหนีอ่ื้น 4.01 
เจ้าหนีก้ารค้า 424.44 
เจ้าหนีอ่ื้น 4.42 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 7.55 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่

สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 
งวด 3 เดือน 
ปี 2561 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั /
ผลิตและจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทลัมีเดียและส่ือ
โฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
27.41 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.68 
รายได้อ่ืน 0.06 
ลกูหนีก้ารค้า 174.05 
รายได้ค้างรับ 6.80 
ลกูหนีอ่ื้น 7.09 
เจ้าหนีก้ารค้า 344.57 
เจ้าหนีอ่ื้น 4.02 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 21.49 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแค
สติง้ จํากัด/ ผลิตรายการโทรทัศน์
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร โฆษณาผ่ า น ส่ื อ
โทรทศัน์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 99.93 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
2.70 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.18 
รายได้อ่ืน 0.07 
ลกูหนีก้ารค้า 2.38 
รายได้ค้างรับ 0.22 
ลกูหนีอ่ื้น 118.89 
เจ้าหนีก้ารค้า 141.88 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.03 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 14.99 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากดั/ ผลิตหนงัสือพิมพ์และหนงัสือ
ตา่งๆและการให้บริการการพิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือ
หุ้นร้อยละ 84.50 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
1.46 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 3.15 
รายได้อ่ืน 0.07 
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 
0.94 

ลกูหนีก้ารค้า 1.57 
รายได้ค้างรับ 0.03 
ลกูหนีอ่ื้น 0.12 
เจ้าหนีก้ารค้า 7.01 
เจ้าหนีอ่ื้น 3.04 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่

สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ 
งวด 3 เดือน 
ปี 2561 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 1.61 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ / ให้บริการด้าน
การศกึษา 

เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี
บริษัท เนชัน่ ย ูจํากดั รับ
โอนใบอนญุาต 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
2.70 

รายได้อ่ืน 0.43 
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 
1.52 

ลกูหนีก้ารค้า 0.09 
รายได้ค้างรับ 0.17 
ลกูหนีอ่ื้น 6.12 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.51 

บริษัท  เอ็นบีซี  เน็กซ์  วิชั่น  จํากัด / 
ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการ
โฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทท่ีบริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 
จํากัด (มหาชน) ถือหุ้ น
ร้ อ ยล ะ  99. 99 และ มี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
2.73 

รายได้อ่ืน 0.36 
รายได้ค้างรับ 0.08 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.23 

บ ริ ษั ท  เ น ชั่ น  โ ก ล บ อ ล  เ อ็ ด ด ู  
เทนเมนท์ จํากดั/ สิง่พิมพ์ 

เป็นบริษัทท่ีบริษัท เนชัน่ 
อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดด ู  
เ ท น เ ม น ท์  จํ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้ นร้อยละ 
99.74 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
0.72 

รายได้อ่ืน 0.03 
ลกูหนีก้ารค้า 0.41 
รายได้ค้างรับ 0.01 
ลกูหนีอ่ื้น 0.09 
เจ้าหนีก้ารค้า 3.04 
เจ้าหนีอ่ื้น 2.01 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จํากดั/ ตวัแทนขายโฆษณา 
 

เ ป็นบริษัทร่วม  บริษัท 
เนชั่น  มัลติมี เดีย  กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน)  ถือหุ้ น
ร้ อ ยล ะ  45. 00 และ มี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

 
0.03 

ลกูหนีก้ารค้า 0.01 
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นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 
สว่น คือ  

1. มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ในระดบัเดียวกนั 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใน
ระดบัเดียวกนั  

1. มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการควบคมุการทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมในระดบัเดียวกนั กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

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

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

นอกจากนัน้ บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มา
หรือจําหน่ายไปของสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกําหนดของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

บริษัทฯ กบั บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดบัเดียวกนั อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกนั
กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

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

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเข้าทํารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจากเดิม 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการดงักลา่วอยา่งน้อยปีละครัง้ 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึง่ไมมี่เง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป และรายการ
ระหว่างกนัอ่ืนๆ บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัท่ีระบไุว้ข้างต้น ก่อน
การทํารายการ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 

ธุรกิจและการดําเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเก่ียวพนั และ/หรือ สนับสนุนธุรกิจของ
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่ายสว่นหนึ่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นรายการท่ีเกิดขึน้กบับริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทเหล่านีเ้ก่ียวข้องกนัโดยการมีผู้ ถือหุ้น และ/
หรือ การเป็นกรรมการร่วมกันและผู้บริหารท่ีสําคญั กรรมการและพนักงานซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
วางแผน สัง่การและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยกําหนดนโยบายการคิดราคาโดยกําหนดหลกัเกณฑ์ดงันี ้

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซือ้ขายทางการค้าปกติและตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุขายและการให้บริการ อตัราต้นทนุปันสว่นตามราคาทนุท่ีเกิดขึน้จริงและตาม

อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ขายอปุกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกสว่นเพิ่ม 
ซือ้อปุกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกสว่นเพิ่ม 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่ายในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
รายได้อ่ืน ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้จ่าย อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กบั บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกนั เป็น
รายการปกติทางการค้าและไมมี่รายการกู้ ยืมระหวา่งกนั สําหรับขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ซึ่งมีการกําหนดลําดับขัน้ในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ 
นอกจากนีร้ายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ใหม่และรายการท่ีมียอดคงค้างนัน้ ทกุไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี
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อิสระ และทุกสิน้ปีหากมีรายการใดท่ีเป็นสาระสําคัญ ผู้ สอบบัญชีจะทําการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสําคัญท่ี
เก่ียวข้อง ซึ่งหากพบรายการใดท่ีสาระสําคัญก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะ
นําเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมทัง้งบการเงินประจําปีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ซกัถามได้ทกุประเดน็ ซึง่ท่ีผา่นมาได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้  

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นายสมชาย มีเสน) 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 






