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ทรัพย์สนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้นสามญัใน NINE ใน
ครัง้นี ้มีจ านวน 3 รายการ กลา่วคือ 

  (1) รายการจ าหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิด
เป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาลส าหรับ 6 เดือน 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

 (2)  รายการจ าหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในจังหวดัขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสดุร้อยละ  0.37  ตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ  

 (3) รายการจ าหนา่ยทีด่ิน พร้อมสิง่ปลกูสร้าง ถนนเทพรัตน จงัหวดัสมทุรปราการ รวมจ านวน 3 แปลง ซึง่มีขนาด
รายการสงูสดุร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาล
ส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ 

 ดงันัน้ การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้มื่อรวมกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึน้
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน  NINE แล้ว  จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุคิดเป็นร้อย
ละ 35.19 ตามเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน ซึง่เข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่ก าหนดในประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562  ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติอนมุตัิรายการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน NINE 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยไมเ่กิน 120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดใน  NINE 
โดยก าหนดราคาจ าหนา่ยไมต่ ่ากวา่หุ้นละ 2.62 บาท มีมลูคา่รวมที่ได้รับจากการขายหุ้นจ านวนไมเ่กิน 350,000,000 บาท 
โดยเป็นการเสนอขายให้แก่นกัลงทุนทัว่ไปที่ไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันฯ 
ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่ว่าด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลกัทรัพย์ที่
บริษัทฯ จะด าเนินการแต่งตัง้ต่อไปท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหุ้นของ NINE เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

 การจ าหน่ายเงินลงทุนใน NINE ในครัง้นี ้จะเป็นการขายให้แก่นกัลงทุนทัว่ไปที่ไม่ใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่ว่าด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) 
หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลกัทรัพย์ ที่บริษัทฯ จะด าเนินการแต่งตัง้ต่อไปท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหุ้นของ 
NINE  
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 รายการดงักลา่วไมเ่ข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยบริษัทฯ จากการท่ีรายการดงักลา่วเป็นการจ าหน่ายหุ้น
ของ NINE ด้วยวิธี Automatic Order Matching (AOM) และวิธี Trade Report ซึง่ผู้ซือ้จะเป็นผู้ลงทนุทัว่ไปท่ีไมใ่ช่บคุคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

3. ลักษณะโดยทั่ วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 บริษัทฯ จะจ าหนา่ยเงินลงทนุใน NINE  จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยไมเ่กิน 120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 
ของหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดใน  NINE โดยก าหนดราคาจ าหน่ายไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 2.62 บาท โดยมีมลูค่ารวมที่
ได้รับจากการขายหุ้นดงักลา่วจ านวนไมเ่กิน 350,000,000 บาท ซึ่งการจ าหน่ายหุ้นในครัง้นีจ้ะเป็นการเสนอขายให้แก่นกั
ลงทนุทัว่ไปที่ไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่ว่าด้วย
วิธี Automatic Order Matching (AOM) หรือวิธี Trade Report โดยบริษัทหลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ ที่บริษัทฯ จะด าเนินการ
แตง่ตัง้ตอ่ไปท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหุ้นของ NINE เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจาก
วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ 

ภายหลงัการจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นของ NINE  ทัง้หมดในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ NINE สิน้สภาพการเป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทฯ 

3.2  การค านวณขนาดรายการ 

เมื่อค านวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจ าหนา่ยไปฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน
ระหวา่งกาลส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาล
ส าหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของ NINE มีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

1.  เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสุทธิ 

ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจาก สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ เป็นลบ 

2.  เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 

ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากก าไรสทุธิของบริษัทฯ เป็นลบ 

3.  เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = (มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100) 

   สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ = ราคาซือ้ขาย  

 = 350.00 ล้านบาท  
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มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 350.00 ล้านบาท x 100  

  3,271.13 ล้านบาท 

 = 10.70 % 

4.  เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไมไ่ด้ออกหลกัทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

จากการค านวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 10.70 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน 
ซึง่เป็นวิธีการค านวณที่ได้ขนาดรายการสงูสดุ โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 9 เดือน 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื่อรวมกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่
เกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการจ าหนา่ยหุ้นสามญัใน NINE ในครัง้นี ้มีจ านวน 3 รายการ กลา่วคือ 

 (1) รายการจ าหนา่ยเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิด
เป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาลส าหรับ 6 เดือน 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ของบริษัทฯ และ 

(2)  รายการจ าหนา่ยที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในจงัหวดัขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ  0.37 ตาม
เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ 

(3) รายการจ าหนา่ยทีด่ิน พร้อมสิง่ปลกูสร้าง ถนนเทพรัตน จงัหวดัสมทุรปราการ รวมจ านวน 3 แปลง ซึง่มีขนาด
รายการสงูสดุร้อยละ 10.13  ตามเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาล
ส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ของบริษัทฯ  

ดงันัน้ การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้มื่อรวมกบัรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึน้
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน NINE แล้ว  จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุคิดเป็นร้อย
ละ 35.19 ตามเกณฑ์มลูคา่สิง่ตอบแทน ซึง่เข้าขา่ยรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ดงันัน้ บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ภายใน 21 วันนบัแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ทัง้นี ้การอนุมตัิเข้าท า
รายการจ าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน NINE คาดว่าจะเกิดขึน้ก่อนรายการขอคืนใบอนุญาตใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทศัน์ เพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัว่ไปแบบ
ความคมชดัปกติ ช่ือช่องรายการ SPRING 26 (เดิมช่ือช่องรายการ NOW26) (“ใบอนุญาตฯ”) ของบริษัท สปริง 26 จ ากดั 
(เดิมช่ือบริษัท แบงคอก บิสสเินส บรอดแคสติง้ จ ากดั) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เนื่องจากการตกลงเข้าท ารายการขอ
คืนใบอนญุาตฯ จะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากกสทช. กลา่วคือ ภายใน 60 วนันบัจากวนัที่ยื่นหนงัสือ
แจ้งความประสงค์ขอคืนใบอนญุาตฯ (นบัจากวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ 
เร่ือง การอนมุตัิในหลกัการเพื่อขอคืนใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ช่ือช่องรายการ 
SPRING 26 ฉบบัลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
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3.3 เหตุผลและที่มาของการเข้าท ารายการ 

  ปัจจบุนั บริษัทฯ ประสบสภาวะขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน และกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการช าระหนีส้ิน และ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับ
โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อรับมือกบัผลกระทบที่เ กิดขึน้จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบนั 
รวมทัง้สภาวะอุตสาหกรรมช่วงขาลงของธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อาทิ ธุรกิจส านักพิมพ์ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจ
อตุสาหกรรมส านกัพิมพ์มีแนวโน้มปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนื่อง ดงัเห็นได้จากนิตยสารหลายฉบบัได้ทยอยปิดตวัลง และการ
เปลีย่นแปลงของพฤติกรรมการบริโภคสือ่และสิง่พิมพ์อยา่งรวดเร็ว สง่ผลให้ปัจจบุนัมีผู้ประกอบการธุรกิจสือ่สิง่พิมพ์หลาย
รายประสบปัญหาขาดทนุ โดยภายหลงัการจ าหน่ายเงินลงทนุในNINE บริษัทฯ จะด าเนินการตามกลยุทธ์ และนโยบาย
ของบริษัทฯ ท่ีจะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความรู้และความเช่ียวชาญที่เป็นจุดแข็งของกลุ่มเนชั่นอย่าง
แท้จริง อนัประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ (หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชัน่ และคมชัดลึก) การจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ด้านหมวดหมู่ข่าวสารและสาระที่มีความช านาญ  และการผลิตเนือ้หารายการ (contents) รวมไปถึง
ธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีศกัยภาพในการเติบโตและเสริมกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้
และมีความพร้อมส าหรับการด าเนินธุรกิจหลกัที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตตอ่ไปในอนาคต 

ส าหรับการพิจารณาจ าหนา่ยเงินลงทนุใน  NINE  ซึง่เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในครัง้นีไ้ม่ใช่การจ าหน่ายไปซึ่ง
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต และมิได้มีความจ าเป็นต้องพึ่งพาหรือ
ใช้สนิทรัพย์ที่จะหนา่ยออกไปแตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้การจ าหน่ายเงินลงทนุใน NINE ครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯจะน ากระแสเงินสด
ดงักลา่วไปใช้ช าระเจ้าหนีก้ารค้า และช าระหนีส้นิของบริษัทฯ ซึง่จะเป็นการช่วยลดภาระคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ ได้
อีกด้วย 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายไป 

รายละเอียดของ NINE มีดงันี ้

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท บริษัทเนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)   

ทะเบียนนิติบคุคล 0107551000312 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับส านักพิมพ์ โดยผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์และ
ดิจิทลั ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และการ์ตูน รวมถึงประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ และสือ่โฆษณา ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์    

ส านกังานแหง่ใหญ่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชัน้ 24 ซอยเฉยพว่ง ถนนวิภาวดีรังสติ แขวง
จอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียน 390,549,286 บาท 
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4.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562  

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

1. Silom Road Limited 175,950,000 48.13 

2. บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 120,808,387 33.05 

3. นายวิโรจน์ ตัง้เจตนาพร 19,550,000 5.35 

4. นายสมบตัิ พานิชชีวะ 6,000,000 1.64 

5. นายชยัณรงค์ แสงทองอร่าม        3,356,900  0.92 

6. รายอื่นๆ 39,883,999 10.91 

 รวม 365,549,286 100.00 

 

4.3 รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นาย พนา จนัทรวิโรจน์ ประธานกรรมการ 

2. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการ 

3. นาย สมชาย มีเสน กรรมการ 

4. นาย วิโรจน์ ตัง้เจตนาพร กรรมการ 

5 นาง ศภุรานนัท์ ตนัวิรัช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6 นาย พนัธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7 นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร่ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ทนุช าระแล้ว 365,549,286 บาท 

จ านวนหุ้นสามญั 365,549,286   หุ้น 

จ านวนหุ้นบริุมสทิธิ - ไมม่ี - 

มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 
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4.4  ข้อมูลทางการเงนิ 

  1) ข้อมลูงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2558 ถึง 2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561   

 

 

บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (หน่วย : พันบาท)
2558 % 2559 % 2560 % %

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,399,514     95% 2,021,669     96% 1,809,052      96% 1,144,527          93%

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

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ 61,521           2% -                      - -                      - -                          -

รายไดอ้ืน่ 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             

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

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน
กอ่นดอกเบีย้และภาษี (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)
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุใน
บรษัิทรว่ม 320 1,080 70 (1,732)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (587,163) (1,317,662) (2,378,352) (402,666)
(หกั) สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคมุ 8,638 138,189 221,867 48,311

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิสว่นของบรษิทัใหญ่ (578,525) (1,179,473) (2,156,485) (354,355)

1 ม.ค. - 30ก.ย. 
2561 (9 เดอืน)งบก าไรขาดทนุรวม
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บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

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%
เงนิลงทนุชั่วคราว 822,150        11% 422,376        6% 125,422         3% 67,135               2%
ลกูหนีก้ารคา้ – 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%
ลกูหนีอ้ ืน่ 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%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - - - 376,405             12%
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ - สทุธิ 242,306        3% 321,559        5% 285,792         7% 227,304             7%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 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%
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,646,419     22% 1,488,481     23% 1,462,585      36% 576,530             18%
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 44,678           0% 75,447           1% 70,655           2% 74,465               2%
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 115,517        2% 171,182        3% 66,984           2% 70,640               2%
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบ
กจิการโทรทัศน์ 2,783,780     37% 2,574,171     40% 1,049,289      26% 979,913             30%
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญชี 262,922        3% 112,053        2% 77,317           1% 26,748               1%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 242,371        3% 231,609        4% 238,683         6% 243,326             7%

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

รวมสนิทรพัย์ 7,622,142     100% 6,385,430     100% 4,069,930      100% 3,271,134          100%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบันการเงนิ

590,385        8% 549,431        9% 864,674         21% 812,337             25%

เจา้หนีก้ารคา้ 133,706        2% 99,264           1% 105,023         3% 121,601             4%
คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละ
ประกอบกจิการโทรทัศนค์า้งจา่ยทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

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

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

-                      - 120,000        2% 156,000         4% 45,000               1%

เงนิกูย้มืระยะสัน้ -                      - 550,000        9% 553,500         14% 329,703             10%
หนีส้นิสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี

1,561             0% 1,066             0% -                      - -                          -

เจา้หนีอ้ ืน่ 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% -                      - -                          -
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 329,558        5% 368,665        6% 289,613         7% 176,833             5%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,854,393     25% 2,485,988     39% 2,500,665      62% 1,776,032          54%

คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละ
ประกอบกจิการโทรทัศนค์า้งจา่ย

1,714,138     22% 1,130,070     18% 1,131,218      28% 1,445,887          44%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ-สทุธิ -                      - 158,833        2% 47,000           1% 144,125             4%
หนีส้นิสญัญาเชา่การเงนิ-สทุธิ 1,271             0% -                      - -                      - -                          -
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชี 17,826           0% 20,909           0% 31,230           1% 20,126               1%
ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 163,856        2% 167,253        3% 137,981         3% 126,876             4%
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 130,432        2% 105,061        2% 87,316           2% 55,630               2%

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

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

ทนุเรอืนหุน้ –ทนุจดทะเบยีน 2,663,572 2,663,572 2,663,572 2,663,572
ทนุเรอืนหุน้ –ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 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 28% 1,169,752 36%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัของบรษัิทยอ่ย 95,398 1% 96,605 1% 96,939 2% 96,939 3%
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 18,665 0% 30,013 0% 35,345 1% -
ส ารองการซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (91,013) -1% (91,013) -1% (91,013) -2% -
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (4,251) 0% (4,232) 0% 167,161 4% 72,170 2%
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

- ทนุส ารองตามกฏหมาย 32,700 1% 32,700 1% 32,700 1% 32,700 1%
- ยังไมไ่ดจั้ดสรร (ขาดทนุสะสม) (91,467) -1% (1,399,685) -22% (3,556,270) -87% (3,870,313) -118%

รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 3,285,226 43% 1,990,041 31% 10,515 0% (342,728) -10%
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 455,000 6% 327,275 5% 124,005 3% 45,186 1%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,740,226 49% 2,317,316 36% 134,520 3% (297,542) -9%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,622,142 100% 6,385,430 100% 4,069,930 100% 3,271,134 100%

(หน่วย : พันบาท)
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2) ข้อมลูงบการเงินรวมของ NINE ปี 2559 ถึง 2561 และงวด 3 เดือน ปี 2562 
 

 
  

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด(มหาชน) และบริษัทยอ่ย
2559 % 2560 % 2561 % %

รายได้
รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 161,286          89% 137,283        87% 88,334          86% 10,656             70%
รายได้อ่ืน 20,928            11% 20,990          13% 14,382          14% 4,602               30%

รวมรายได้ 182,214          100% 158,273        100% 102,716        100% 15,258             100%
ค่าใช้จา่ย
ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ 99,802            73,038          118,865        26,292             
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 79,130            73,029          86,840          28,090             
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและส ารองต่างๆ -                    137               56,166          -                      
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธรุกิจ 204,445          -                   -                   -                      

รวมค่าใช้จา่ย 383,377          146,204        261,871        54,382             
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียและภาษี (201,163) 12,069 (159,155) (39,124)
ต้นทุนทางการเงิน (869) (786) (707) (149)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (11,825) (4,104) (9,091) 152

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (213,857) 7,179 (168,953) (39,121)
(หกั) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม (1,157) 13 (45) 4
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ ส่วนของบริษัทใหญ่ (212,700) 7,166 (168,908) (39,125)

งบก าไรขาดทนุรวม
 1 ม.ค.-31 มี.ค.62 

(3 เดือน)

(หน่วย : พันบาท)
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บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย
งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 2559 % 2560 % 2561 % 31 มี.ค. 62 %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,829 6% 92,218 29% 338,748 75% 309,127 76%
เงินลงทุนชั่วคราว 243,521 65% 103,025 32% 100 0% 500 0%
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 50,342 13% 62,423 19% 13,867 3% 6,466 2%
รายได้ค้างรับ 6,055 2% 3,555 1% 932 0% 3,245 1%
ลูกหนี้อ่ืน 6,556 2% 14,729 5% 10,813 3% 3,571 1%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 24,335 6% 18,649 6% 12,484 3% 11,712 3%
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 1,618 0% 671 0% 6,179 1% 7,137 1%
รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 353,256 94% 295,270 92% 383,123 85% 341,758 84%
เงินฝากที่มขี้อจ ากัดในการใช้ 400 0% 400 0% -                   -                      
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 1,206 0% 1,121 0% 13,475 3% 13,819 3%
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 4,202 1% 12,617 4% 49,241 11% 45,619 12%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15,430 4% 11,326 4% 1,719 0% 1,871 0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,999 1% 503 0% 1,790 1% 1,951 1%
รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 23,237 6% 25,967 8% 66,225 15% 63,260 16%
รวมสนิทรัพย์ 376,493 100% 321,237 100% 449,348 100% 405,018 100%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -                    -                   -                   -                      
เจ้าหนี้การค้า 75,572 20% 13,167 4% 4,538 1% 5,289 1%
เจ้าหนี้อ่ืน 6,121 2% 3,938 2% 41,057 9% 38,870 10%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,467 3% 10,533 3% 13,391 3% 10,520 3%
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 4,939 1% 5,585 2% 7,186 2% 5,547 1%
รวมหนี้สนิหมุนเวียน 97,099 26% 33,223 11% 66,172 15% 60,226 15%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11,353 3% 12,721 4% 8,598 2% 9,355 2%
หนี้สินไมห่มนุเวียนอ่ืน 903 0% 848 0% 815 0% 795 0%
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 12,256 3% 13,569 4% 9,413 2% 10,150 2%
รวมหนี้สนิ 109,355 29% 46,792 15% 75,585 17% 70,376 17%
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้ –ทุนจดทะเบียน 259,250 259,250 365,549 365,549
ทุนเรือนหุน้ –ทุนที่ออกและช าระแล้ว 170,048 45% 170,048 53% 365,549 81% 365,549 90%
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 272,706 72% 272,706 85% 342,646 76% 342,646 85%

ใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน้ 4,087 1% 4,215 1% -                   0% -                      0%
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

- ทุนส ารองตามกฏหมาย 10,650 3% 10,650 3% 10,650 2% 10,650 3%
- ยังไมไ่ด้จัดสรร (189,699) -50% (183,135) -57% (344,998) -76% (384,123) -95%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 267,792 71% 274,484 85% 373,847 83% 334,722 83%
ส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม (654) (39) (84) (80)
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 267,138 71% 274,445 85% 373,763 83% 334,642 83%
รวมหนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น 376,493 100% 321,237 100% 449,348 100% 405,018 100%

(หน่วย : พันบาท)
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะจ าหน่ายเงินลงทุนทใน NINE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายไม่เกิน 
120,808,387 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.05 ของหุ้นสามญัที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดใน  NINE โดยก าหนดราคาจ าหน่าย
ไมต่ ่ากวา่หุ้นละ 2.62 บาท โดยมีมลูคา่รวมที่ได้รับจากการขายหุ้นจ านวนไมเ่กิน 350,000,000 บาท โดยเป็นการเสนอขาย
ให้แก่นักลงทุนทัว่ไป ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ซึง่ภายหลงัการจ าหนา่ยไปซึง่หุ้นของ NINE  ทัง้หมดในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ NINE สิน้สภาพการ
เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มลูคา่สิง่ตอบแทนมาจากมลูคา่รวมที่ได้รับจากการขายหุ้นจ านวนไม่เกิน 350,000,000 บาท ที่บริษัทฯ จะเสนอ
ขายเงินลงทุน หรือหุ้นสามญัของ NINE  ให้แก่นกัลงทุนทัว่ไป ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว 
ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ โดยก าหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 2.62 
บาท ซึง่เป็นราคาต้นทนุเฉลีย่ที่บริษัทฯ ได้รับหุ้นสามญัของ NINE ทัง้หมด ซึง่ค านวณจากต้นทนุท่ีบริษัทฯ ได้รับการจดัสรร
หุ้น NINE ทีม่ลูคา่ที่ตราไว้ (หุ้นละ 1 บาท) รวมกบัต้นทนุจากการซือ้หุ้นสามญั NINE เพิ่มเติม และต้นทนุการใช้สิทธิซือ้หุ้น
เพิ่มทุนของ NINE ที่จัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม หารด้วยจ านวนหุ้น NINE ที่บริษัทฯ ได้รับมาทัง้หมด  ประกอบกับการ
พิจารณาการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าตามบญัชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี วิธี
อตัราสว่นราคาหุ้นตอ่มลูคา่ตามบญัชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งไรก็
ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมลูค่าตามบญัชีเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สดุในการประเมิน
มลูคา่ เน่ืองจากวิธีดงักลา่วเป็นวิธีที่สะท้อนมลูค่าตลาดของสินทรัพย์ทัง้หมดของ NINE ในปัจจุบนั โดยคิดเป็นมลูค่าต่อ
หุ้นท่ีประมาณหุ้นละ 0.92 บาท นอกจากนัน้ในช่วงปี 2558 ถึงปี 2559 NINE มีผลประกอบการขาดทนุ และกลบัมาก าไร
เพียงเลก็น้อยในปี 2560 และกลบัมามีผลประกอบการขาดทนุอีกครัง้ในปี 2561 ตอ่เนื่องจนถึงงวด 3 เดือนสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2562 ท าให้การประเมินมลูคา่ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดไมส่ะท้อนมลูคา่ที่แท้จริงของ NINE 

ที่มาของวงเงินมลูคา่รวมที่ได้รับจากการขายหุ้นจ านวนไม่เกิน 350,000,000 บาท เป็นการประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดวา่บริษัทฯ จะต้องใช้ส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการและใช้ช าระเจ้าหนีก้ารค้าที่เกินก าหนดและหนีส้ิน
ของบริษัทฯ ที่มีหลกัประกนั ซึง่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินงาน
ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าการก าหนดเกณฑ์ราคาการเสนอขายขัน้ต ่า
ดงักลา่วมีความเหมาะสมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินได้ในราคาที่สอดคล้องกบัสภาพตลาดและอตุสาหกรรม
ในภาวะเศรษฐกิจช่วงขาลง อีกทัง้ราคาจ าหนา่ยดงักลา่วยงัสงูกวา่ราคายตุิธรรมที่ประเมินด้วยวธีิปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีที่
กลา่วในข้างต้น  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความจ าเป็นในการใช้กระแสเงินสดดงักลา่วเพื่อน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
กิจการและใช้ช าระเจ้าหนีก้ารค้าและหนีส้ินของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถด าเนินงานได้อยา่งตอ่เนื่อง  นอกจากนี ้การจ าหนา่ยสนิทรัพย์ดงักลา่วไมไ่ด้มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ตอ่การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อีกด้วย 
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7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

7.1 การจ าหนา่ยสนิทรัพย์ดงักลา่วยงัช่วยลดความเสีย่งจากการบริหารโครงสร้างทนุ ท าให้มีเงินทนุหมนุเวียน
เข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทนัทว่งที 

7.2 การจ าหนา่ยสนิทรัพย์ในครัง้นีจ้ะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งทาง
การเงินให้แก่บริษัทฯ และหรือใช้ลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ สามารถช าระเงินได้ตาม
ก าหนดเวลา และด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่อง โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงิน
และเงินกู้ยืมระยะสัน้ประมาณ 918 ล้านบาท  

7.3 บริษัทฯ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีสงู เนื่องจากบริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
สนิทรัพย์ไปช าระหนีส้นิได้ 

7.4 การจ าหนา่ยทรัพย์สนิในครัง้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึน้จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ณ ปัจจุบัน และขณะเดียวกันยังเป็นการ
ด าเนินการตามกลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญที่เป็นจดุแข็งของกลุม่เนชัน่อยา่งแท้จริง อนัประกอบด้วย สือ่สิง่พิมพ์ (หนงัสอืพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ เดอะเนชัน่ คมชดัลกึ) การจดักิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ด้านหมวดหมูข่า่วสารและสาระที่
มีความช านาญ  และการผลิตเนือ้หารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตและเสริมกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้ 

  

8. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน  NINE  บริษัทฯ จะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่ง
ทางการเงินในธุรกิจหลกัที่บริษัทฯ มีความรู้และความเช่ียวชาญ และสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ อนัประกอบด้วย 
สือ่สิง่พิมพ์ (หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชัน่ คมชดัลกึ) การจดักิจกรรมที่เก่ียวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทศัน์ด้านหมวดหมู่
ขา่วสารและสาระท่ีมีความช านาญ และการผลติเนือ้หารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตและเสริมกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ช าระเจ้าหนีก้ารค้า
และภาระหนีส้นิของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบนั บริษัทฯ มีภาระหนีส้ินกบัทางสถาบนัการเงินและเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน
ประมาณ 918  ล้านบาท และยงัมีภาระหนีค้า่ใบอนญุาตโทรทศัน์ดิจิตอลอีกจ านวนประมาณ 323.8  ล้านบาท  

9. เงื่อนไขการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากการเข้าท ารายการนี ้ถือเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทที่ 2 ตามประกาศ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปฯ ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  7/2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที 
และจดัสง่หนงัสอืเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่มีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในประกาศได้มาหรือจ าหน่าย
ไปฯ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  นอกจากนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") รวมทัง้กฎและระเบียบอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการจ าหนา่ยไปซึง่หุ้นสามญัใน 
NINE ในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการรายงานการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของกิจการตามมาตรา 246 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ และ
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ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2554 เร่ืองข้อก าหนดเก่ียวกับการรายงานการได้มาหรือจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ (ฉบบัประมวล) 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณารายการ
ดงักลา่วในครัง้นีอ้ย่างรอบคอบแล้ว โดยได้พิจารณาทัง้ในด้านเง่ือนไขการท ารายการ ความเหมาะสมของมลูค่าการซือ้
ขาย และความต้องการสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าท า
รายการในครัง้นี ้มีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่
สมเหตสุมผล  

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทกุทา่นมีความเห็นสอดคล้องกบัมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉนัท์) และ
ไมม่ีกรรมการตรวจสอบทา่นใดมีความเห็นแตกตา่งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดงักลา่ว 
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สารสนเทศตามบัญชี 2 

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วด้วยความระมดัระวงั และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศฉบบันี ้
และในเอกสารอื่นท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้น ถกูต้อง ครบถ้วน ไมม่ีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซึง่จ าเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้ ตลอดจนไมม่ีข้อความที่ท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิดอนัเป็นสาระส าคญั 

2. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ  

-ไมม่ี- 

3. งบการเงนิรวม 

ข้อมลูงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2558 ถึง 2560 และงวด 9 เดือน ปี 2561   
 

 
 
 
  

บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (หน่วย : พันบาท)
2558 % 2559 % 2560 % %

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,399,514     95% 2,021,669     96% 1,809,052      96% 1,144,527          93%

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

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุ 61,521           2% -                      - -                      - -                          -

รายไดอ้ืน่ 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             

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

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนนิงาน
กอ่นดอกเบีย้และภาษี (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)
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุใน
บรษัิทรว่ม 320 1,080 70 (1,732)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (587,163) (1,317,662) (2,378,352) (402,666)
(หกั) สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ านาจควบคมุ 8,638 138,189 221,867 48,311

ก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิสว่นของบรษิทัใหญ่ (578,525) (1,179,473) (2,156,485) (354,355)

1 ม.ค. - 30ก.ย. 
2561 (9 เดอืน)งบก าไรขาดทนุรวม
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บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย

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%
เงนิลงทนุชั่วคราว 822,150        11% 422,376        6% 125,422         3% 67,135               2%
ลกูหนีก้ารคา้ – 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%
ลกูหนีอ้ ืน่ 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%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - - - 376,405             12%
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ - สทุธิ 242,306        3% 321,559        5% 285,792         7% 227,304             7%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 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%
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,646,419     22% 1,488,481     23% 1,462,585      36% 576,530             18%
อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 44,678           0% 75,447           1% 70,655           2% 74,465               2%
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 115,517        2% 171,182        3% 66,984           2% 70,640               2%
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบ
กจิการโทรทัศน์ 2,783,780     37% 2,574,171     40% 1,049,289      26% 979,913             30%
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตดับัญชี 262,922        3% 112,053        2% 77,317           1% 26,748               1%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 242,371        3% 231,609        4% 238,683         6% 243,326             7%

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

รวมสนิทรพัย์ 7,622,142     100% 6,385,430     100% 4,069,930      100% 3,271,134          100%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบันการเงนิ

590,385        8% 549,431        9% 864,674         21% 812,337             25%

เจา้หนีก้ารคา้ 133,706        2% 99,264           1% 105,023         3% 121,601             4%
คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละ
ประกอบกจิการโทรทัศนค์า้งจา่ยทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

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

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี

-                      - 120,000        2% 156,000         4% 45,000               1%

เงนิกูย้มืระยะสัน้ -                      - 550,000        9% 553,500         14% 329,703             10%
หนีส้นิสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี

1,561             0% 1,066             0% -                      - -                          -

เจา้หนีอ้ ืน่ 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% -                      - -                          -
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 329,558        5% 368,665        6% 289,613         7% 176,833             5%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,854,393     25% 2,485,988     39% 2,500,665      62% 1,776,032          54%

คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละ
ประกอบกจิการโทรทัศนค์า้งจา่ย

1,714,138     22% 1,130,070     18% 1,131,218      28% 1,445,887          44%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ-สทุธิ -                      - 158,833        2% 47,000           1% 144,125             4%
หนีส้นิสญัญาเชา่การเงนิ-สทุธิ 1,271             0% -                      - -                      - -                          -
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับัญชี 17,826           0% 20,909           0% 31,230           1% 20,126               1%
ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 163,856        2% 167,253        3% 137,981         3% 126,876             4%
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 130,432        2% 105,061        2% 87,316           2% 55,630               2%

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

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

ทนุเรอืนหุน้ –ทนุจดทะเบยีน 2,663,572 2,663,572 2,663,572 2,663,572
ทนุเรอืนหุน้ –ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 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 28% 1,169,752 36%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัของบรษัิทยอ่ย 95,398 1% 96,605 1% 96,939 2% 96,939 3%
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 18,665 0% 30,013 0% 35,345 1% -
ส ารองการซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (91,013) -1% (91,013) -1% (91,013) -2% -
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ (4,251) 0% (4,232) 0% 167,161 4% 72,170 2%
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

- ทนุส ารองตามกฏหมาย 32,700 1% 32,700 1% 32,700 1% 32,700 1%
- ยังไมไ่ดจั้ดสรร (ขาดทนุสะสม) (91,467) -1% (1,399,685) -22% (3,556,270) -87% (3,870,313) -118%

รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 3,285,226 43% 1,990,041 31% 10,515 0% (342,728) -10%
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 455,000 6% 327,275 5% 124,005 3% 45,186 1%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,740,226 49% 2,317,316 36% 134,520 3% (297,542) -9%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,622,142 100% 6,385,430 100% 4,069,930 100% 3,271,134 100%

(หน่วย : พันบาท)
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ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด                 
วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีผลขาดทุนจ านวน 354.36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมี           
ผลขาดทนุจ านวน 2,027.96 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม)่ คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงขาดทนุลดลงร้อยละ 83 ทัง้นี ้บริษัท
ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญั สรุปได้ดงันี ้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการส าหรับงวดเก้าเดือนของปี   2561 ลดลงร้อยละ 19  เมื่อเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบท า
ให้รายได้จากการขายโฆษณาลดลงร้อยละ 19 และรายได้จากการจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์  พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ 
การ์ตนูและหนงัสือเดก็ลดลงร้อยละ 31 
 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561  ลดลงร้อยละ 57 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกัน
ของ ปี 2560 เหตผุลหลกัมาจาก 
 ต้นทนุขายและบริการลดลงร้อยละ 31  ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขายและบริการท่ีลดลง 
 ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 28 เน่ืองจาก ในไตรมาสท่ี 1 

ของปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานตามโครงการให้พนักงานลาออกโดย
สมคัรใจ นอกจากนีก้ลุม่บริษัทมีนโยบายควบคมุคา่ใช้จ่ายอย่างตอ่เน่ือง 

 ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ลดลง เน่ืองจาก ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทมี
การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัและสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 1,493.77 ล้านบาท  

สินทรัพย์รวม มีมูลค่าคงเหลือเท่ากบั 3,271 ล้านบาท (2560 = 4,070 ล้านบาท) ลดลงเป็นจ านวน 799     
ล้านบาท โดยมีรายการท่ีเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญัดงันี ้

เงนิลงทุนชั่วคราว ลดลงจ านวน 58 ล้านบาท (-46%) เนื่องจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในกองทนุ 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ ลดลงจ านวน 86 ล้านบาท (-31%) เนื่องจากรายได้จากการขายโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
ลดลง และมีการรับช าระเงินจากลกูค้า 

รายได้ค้างรับ เพิ่มขึน้จ านวน 49 ล้านบาท (63%) รายได้ค้างรับสว่นใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทศัน์ที่เป็นรายการ
สญัญาโฆษณาที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี ้นอกจากนีย้ังเกิดจากรายได้โครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึ่งมีการ
ให้บริการบางสว่นแล้วแตจ่ะออกใบแจ้งหนี ้เมื่อเสร็จสิน้โครงการในไตรมาสถดัไป 



หน้า 17 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพื่อขาย เพิ่มขึน้จ านวน 376 ล้านบาท เนื่องจากการจดัประเภทสินทรัพย์สทุธิ
ของบริษัทยอ่ยที่ถือไว้เพื่อขาย 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ ลดลงเป็นจ านวน 58 ล้านบาท (-20%) โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากลูกหนี ้
กรมสรรพากรและภาษีซือ้ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระลดลง  เนื่องจากมีการรับช าระเงินจากลกูหนีก้ารค้าและจ่ายช าระเจ้าหนี ้
การค้า ตามล าดบั 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ลดลงจ านวน 886 ล้านบาท (-61%) โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
จ าหนา่ยบริษัทยอ่ยในระหว่างงวดและการจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและจากการตดัค่าเสื่อม
ราคาในไตรมาส 1-3 ปี 2561  

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ลดลงจ านวน 69 ล้านบาท มาจากการตัด
จ าหนา่ยในไตรมาส 1 ปี 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี ลดลงจ านวน 50 ล้านบาท เนื่องจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
ตดับญัชี 

หนีส้ินรวม มีมลูคา่คงเหลอืเทา่กบั 3,569 ล้านบาท (2560 = 3,935 ล้านบาท) ลดลงเป็นจ านวน 367 ล้านบาท
โดยสรุปรายการท่ีเปลีย่นแปลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ ลดลงจ านวน 224 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมในไตรมาส 3 ปี 2561 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น ลดลงเป็นจ านวน 113 ล้านบาท (-39%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับช าระหนีร้ะหว่าง
กนัในกลุม่บริษัท ท าให้ภาษีขายรอเรียกเก็บลดลงเทา่กบั 69 ล้านบาท และรายได้รับลว่งหน้าลดลง 34 ล้านบาท 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญ 

 บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจ าเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ .ศ . 2535 โดยมีทนุทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 42.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 6 ตลุาคม 2559 ศาลจงัหวดั
พระโขนงได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทและกรรมการของกลุม่บริษัทท่ีตกเป็นจ าเลย ทัง้นี ้โจทก์ยื่นอทุธรณ์ค าพิพากษา
ดงักลา่วในเดือนมกราคม 2560 และต่อมาได้ยื่นค าร้องขอถอนอทุธรณ์ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561 
ศาลอทุธรณ์พิพากษายกค าพิพากษาศาลชัน้ต้น โดยให้ศาลชัน้ต้นรอผลของคดีถึงท่ีสดุก่อนจึงมีค าพิพากษาใหม่ตามรูป
คดี ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องเช่ือว่า ศาลน่าจะอนญุาตให้มีการถอนอทุธรณ์ส าหรับบริษัท และจะท าให้
คดีนีย้ตุิส าหรับบริษัทตามค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น 

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจ าเลยในคดีแพ่งเก่ียวกับการละเมิดพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ  .ศ  . 2535 โดยมีทนุทรัพย์เป็นจ านวนเงิน 51.9 ล้านบาท ต่อมา เมื่อวนัที่ 11 กนัยายน 
2561 ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัท 

 เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 ศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษาคดแีพง่เก่ียวกบัการเพิกถอนมติของที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ตอ่มาบริษัทได้ยื่นฎีกาตอ่ศาลในเดือนกรกฎาคม 
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2560  โดยศาลฎีกา ได้อา่นค าพิพากษาเมื่อวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562  พิพากษายืนตามศาลอทุธรณ์  ให้เพิกถอนมติที่
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2558 จากค าพิพากษาดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ เห็นสมควรให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 
ใหม ่เนื่องจากการสอบทานและตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้วเมื่อปี 2558 ถือเป็นการปฏิบตัิหน้าที่
โดยสจุริต รวมทัง้บริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนให้กบัผู้สอบบญัชีเรียบร้อยแล้ว    

 เมื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 อดีตพนกังานบริษัทเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทและกองทนุส ารองเลีย้งชีพตอ่ศาล
แรงงานกลาง โดยเรียกให้บริษัทช าระเงินเป็นจ านวนประมาณ 47.8 ล้านบาท  ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 คดีดงักลา่วอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง ดงันัน้บริษัทจึงไม่ได้บนัทึกส ารองผลเสียหายจากคดีดงักลา่วในงบการเงิน
ระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 1651 

5. รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ใน
งวด 9 เดือนของปี 2561 

สรุปรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัของบริษัทส าหรับงวด 9 เดือน ของปี 2561  
หนว่ย : ล้านบาท 

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะ
ธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนัที่
ส าคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 
งวด 9 เดือน 
ปี 2561 

บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
: ผลติรายการโทรทศัน์ รายการ
วิทย ุและให้บริการโฆษณาผา่นสือ่
โทรทศัน์ วิทยแุละสือ่รูปแบบใหม ่

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 71.45 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 18.28 
ขายอปุกรณ์ 6.64 
รายได้อื่น 0.27 
ลกูหนีก้ารค้า 6.42 
รายได้ค้างรับ 0.69 
ลกูหนีอ้ื่น 2.00 
เจ้าหนีก้ารค้า 33.55 
เจ้าหนีอ้ื่น 12.61 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
: น าเข้า ผลติและจ าหนา่ยสือ่
สิง่พิมพ์ของในประเทศและ
ตา่งประเทศ ผลติรายการโทรทศัน์ 
และให้บริการโฆษณาผา่นสือ่
โทรทศัน์ สือ่ดิจิทลั และการบริหาร
ลขิสทิธ์ิ 

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 71.04 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 7.12 
ต้นทนุขายและการให้บริการ 2.50 
รายได้อื่น 0.93 
ต้ นทุน ในกา รจั ด จ า หน่ า ยและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 
0.36 

ลกูหนีก้ารค้า 2.29 
รายได้ค้างรับ 0.03 
ลกูหนีอ้ื่น 0.42 
เจ้าหนีก้ารค้า 27.76 
เจ้าหนีอ้ื่น 7.09 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะ
ธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนัที่
ส าคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 
งวด 9 เดือน 
ปี 2561 

บริษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั 
: ผลติและจดัจ าหนา่ยหนงัสอืพิมพ์
ฉบบัภาษาองักฤษ สิง่พิมพ์ 
สิง่พิมพ์ดิจิทลัมเีดยีและสือ่
โฆษณา 

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 19.78 
ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.36 
รายได้อื่น 1.28 
ต้ นทุน ในกา รจั ด จ า หน่ า ยและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 
0.06 

ลกูหนีก้ารค้า 104.28 
รายได้ค้างรับ 0.44 
ลกูหนีอ้ื่น 1.11 
เจ้าหนีก้ารค้า 104.27 
เจ้าหนีอ้ื่น 1.11 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 5.82 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากดั  
: จัดส่งหนงัสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ตา่งๆ 

บริษัทขายเงินลงทนุนี ้
เมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 
2561 

รายได้จากการขายและ 
การให้บริการ 

1.52 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 0.93 
ขายอปุกรณ์ 0.20 
รายได้อื่น 0.30 
ต้ นทุน ในกา รจั ด จ า หน่ า ยและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

0.65 

บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จ ากดั  
: ผลติและจดัจ าหนา่ยหนงัสอืพมิพ์ 
สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทลัมีเดียและ
สือ่โฆษณา 

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ 
การให้บริการ 

27.75 

ต้นทนุขายและการให้บริการ 2.07 
ขายอปุกรณ์ 0.45 
รายได้อื่น 0.03 
ลกูหนีก้ารค้า 353.00 
รายได้ค้างรับ 0.61 
ลกูหนีอ้ื่น 3.13 
เจ้าหนีก้ารค้า 352.97 
เจ้าหนีอ้ื่น 3.13 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 6.47 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากดั 
: ผลติและจดัจ าหนา่ยหนงัสอืพมิพ์ 

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

รายได้จากการขายและ 
การให้บริการ 

67.90 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะ
ธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนัที่
ส าคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 
งวด 9 เดือน 
ปี 2561 

สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีเดียและ
สือ่โฆษณา 

และมีกรรมการร่วมกนั ต้นทนุขายและการให้บริการ 3.89 
ขายอปุกรณ์ 4.49 
รายได้อื่น 0.18 
ลกูหนีก้ารค้า 108.33 
รายได้ค้างรับ 2.30 
ลกูหนีอ้ื่น 4.51 
เจ้าหนีก้ารค้า 297.65 
เจ้าหนีอ้ื่น 23.14 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 19.84 

บริษัท แบงคอก บิสสเินส  
บรอดแคสติง้ จ ากดั 
: ผลติรายการโทรทศัน์และ
ให้บริการโฆษณาผา่นสือ่โทรทศัน์ 

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 99.93 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 13.85 
ขายอปุกรณ์ 30.60 
รายได้อื่น 0.08 
ลกูหนีก้ารค้า 4.40 
รายได้ค้างรับ 0.06 
ลกูหนีอ้ื่น 0.51 
เจ้าหนีก้ารค้า 4.90 
เจ้าหนีอ้ื่น 0.01 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 6.70 

บริษัท ดบับลวิพีเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
: ผลติหนงัสอืพิมพ์และหนงัสอื
ตา่งๆและการให้บริการการพิมพ์ 

เป็นบริษัทยอ่ย บริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 84.50 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 6.64 
ต้นทนุขายและการให้บริการ 10.83 
รายได้อื่น 0.07 
ต้ นทุน ในกา รจั ด จ า หน่ า ยและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

2.20 

ลกูหนีก้ารค้า 2.64 
รายได้ค้างรับ 0.01 
ลกูหนีอ้ื่น 0.14 
เจ้าหนีก้ารค้า 12.51 
เจ้าหนีอ้ื่น 3.24 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 0.91 

มหาวิทยาลยัเนชัน่  เป็นมหาวิทยาลยัที่ รายได้จากการขายและการให้บริการ 6.58 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะ
ธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะรายการระหว่างกนัที่
ส าคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลอื 
งวด 9 เดือน 
ปี 2561 

: ให้บริการด้านการศกึษา บริษัท เนชัน่ ย ูจ ากดั 
รับโอนใบอนญุาต 
(กลุม่บริษัทขายเงิน
ลงทนุนีเ้มื่อวนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2561)  

รายได้อื่น 0.66 
ต้ นทุน ในกา รจั ด จ า หน่ า ยและ
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

3.52 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน่ จ ากดั 
: ผลติรายการโทรทศัน์และ
ให้บริการโฆษณาผา่นสือ่โทรทศัน์ 

เป็นบริษัทท่ีบริษัท เนชัน่ 
บรอดแคสติง้ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2.89 
รายได้อื่น 0.45 
เจ้าหนีอ้ื่น 0.56 

บริษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดด ู           
เทนเมนท์ จ ากดั  
: สิง่พิมพ์ 

เป็นบริษัทท่ีบริษัท 
เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่
แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 99.74 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2.73 
ขายอปุกรณ์ 0.31 
รายได้อื่น 0.02 
ลกูหนีก้ารค้า 0.84 
ลกูหนีอ้ื่น 0.17 
เจ้าหนีก้ารค้า 1.73 
เจ้าหนีอ้ื่น 1.50 

บริษัท โยมิอริู-เนชัน่ อินฟอร์ม
เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั 
: ตวัแทนขายโฆษณา 
 

เป็นบริษัทร่วม บริษัท 
เนชัน่ มลัติมเีดีย กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน)  ถือหุ้น
ร้อยละ 45.00 และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 0.09 

ลกูหนีก้ารค้า 0.01 

 

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 
สว่น คือ  

1. มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมใน
ระดบัเดียวกนั 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใน
ระดบัเดียวกนั  
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1. มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนั 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการควบคมุการท ารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดบั
เดียวกัน กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคตตามประกาศของส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในตลาด และ มี
การเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก  ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับคุคลภายนอกได้ ทัง้ 2 ฝ่าย
จะร่วมกนัพิจารณา เพื่อก าหนดอตัราคา่สนิค้า และบริการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้
มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไป
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้
ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสยีในการท ารายการระหวา่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการอนมุตัิ
การท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  

นอกจากนัน้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยข้อมลูในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปของ
สนิทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามข้อก าหนดของส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

บริษัทฯ กบั บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดบัเดียวกัน อาจมีการเข้าท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึง่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไปกบับคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุม่บริษัทในเครือบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เช่น การจ้าง
พิมพ์ การจ้างสง่สนิค้า การซือ้กระดาษ การซือ้โฆษณาในสื่อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกนั เป็นต้น  บริษัท
ได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหวา่งกนัให้มีเง่ือนไขตา่งๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด
ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ซึง่เป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิไว้แล้ว
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบตัิตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด
พร้อมทัง้ก าหนดราคาและเง่ือนไขรายการตา่ง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเข้าท ารายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเง่ือนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูและจดัท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการท ารายการดงักลา่วอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึง่ไมม่ีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไป และรายการระหว่างกนั
อื่นๆ บริษัทจะด าเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัที่ระบไุว้ข้างต้น ก่อนการท ารายการ 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกัน 

ธุรกิจและการด าเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเก่ียวพัน และ/หรือ สนบัสนนุธุรกิจของ
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้ และคา่ใช้จ่ายสว่นหนึง่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นรายการท่ีเกิดขึน้กบับริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องกนั บริษัทเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกนัโดยการมีผู้ ถื อหุ้น และ/
หรือ การเป็นกรรมการร่วมกันและผู้บริหารที่ส าคญั กรรมการและพนกังานซึ่งมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
วางแผน สัง่การและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน โดยบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยก าหนดนโยบายการคิดราคาโดยก าหนดหลกัเกณฑ์ดงันี ้

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
รายได้จากการขายและการให้บริการ ราคาซือ้ขายทางการค้าปกติและตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุขายและการให้บริการ อตัราต้นทนุปันสว่นตามราคาทนุท่ีเกิดขึน้จริงและตาม

อตัราที่ตกลงร่วมกนั 
ขายอปุกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกสว่นเพิม่ 
ซือ้อปุกรณ์ ราคาตามบญัชีบวกสว่นเพิม่ 
เงินปันผลรับ ตามที่ประกาศจ่ายในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
รายได้อื่น ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 
ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยและคา่ใช้จา่ยในการบริหาร ตามอตัราที่ตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้จ่าย อตัราที่ตกลงกนัตามสญัญา 

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับ บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกัน เป็น
รายการปกติทางการค้าและไมม่ีรายการกู้ยืมระหวา่งกนั ส าหรับขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัจะเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ซึ่งมีการก าหนดล าดับขัน้ในการอนุมัติตามขนาดของรายการ และไม่ขดัต่อข้อบังคับของบริษัทฯ 
นอกจากนีร้ายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ใหมแ่ละรายการท่ีมียอดคงค้างนัน้ ทกุไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบญัชี
อิสระ และทุกสิน้ปีหากมีรายการใดที่เป็นสาระส าคัญ ผู้ สอบบัญชีจะท าการตรวจสอบสญัญาและเอกสารส าคัญที่
เก่ียวข้อง ซึ่งหากพบรายการใดท่ีสาระส าคัญก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งงบการเงินดงักล่าวจะ
น าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา รวมทัง้งบการเงินประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ซกัถามได้ทกุประเด็น ซึง่ที่ผา่นมาได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้  

ส าหรับนโยบายที่เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั บริษัทฯ จะให้มีเฉพาะรายการทางการค้าที่มีความจ าเป็นและเป็น
รายการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัคือด้านสือ่สิง่พิมพ์ วิทย ุและ โทรทศัน์ รวมทัง้มีนโยบายที่จะไม่ให้เงินกู้ เพิ่มแก่ธุรกิจที่ไม่
เก่ียวข้อง นอกจากนีห้ากมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้และรายการดงักล่าวเกิดขึน้กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ จะจดัให้มีขัน้ตอนการพิจารณาตามที่ส านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด เพื่อเป็นมาตรการในการคุ้มครองผู้ลงทนุ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (นายสมชาย มีเสน) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 

 

 

 


