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สารสนเทศการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

ของบริษัท เนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 15/2561 เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 
2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพ์หนงัสือและวารสารต่าง ๆ) (“WPS” ) จํานวน 42,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ของหุ้นสามญัท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดใน WPS (“หุ้นของ WPS”) ให้แก่บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน)  (“ผู้ซือ้”) ในราคาหุ้นละ 
9.645 บาท จํานวนทัง้สิน้ 407.50 ล้านบาท ซึง่ภายหลงัการจําหน่ายไปซึง่หุ้นของ WPS ในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ WPS สิน้สภาพการ
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

การเข้าทํารายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 
2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน ซึ่ง
เป็นวิธีการคํานวณท่ีได้ขนาดรายการสงูสดุ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6  เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน WPS มีอยู่จํานวน 3 รายการ กลา่วคือ (1) รายการจําหน่าย
เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เนชัน่ ย ูจํากดั ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 
โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษัทฯ (2) 
รายการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน NML ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษัทฯ และ (3) 
รายการจําหน่ายไปท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในจงัหวดัขอนแก่น  ขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 0.31 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน 
โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ ดงันัน้ 
การเข้าทํารายการในครัง้นีเ้ม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติอนมุติัการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน WPS แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์
มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้อง
เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทนัที และจดัส่งหนงัสือเวียน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึขอแจ้งรายละเอียดของรายการดงักลา่วตามท่ีกําหนดในประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ณ วนัท่ี 12 ธันวาคม 2561 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการ โดยบริษัทฯ จะเข้าลงนาม
ในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ WPS และ/หรือสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะดําเนินการโอนหุ้นของ WPS ให้แก่ผู้ ซือ้ ภายในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561  
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2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 

สัญญาซือ้ขายหุ้นของ บริษัท ดับบลวิพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

ผู้ขาย บริษัทฯ 

ผู้ซือ้ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ซึง่ไม่ใช่บคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนัของบริษัท
ฯ  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันฯ”)  

รายละเอียดของ
สนิทรัพย์ที่จาํหน่าย  

หุ้นสามญัจํานวน 42,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ของหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดใน WPS 

ราคาที่จาํหน่าย ราคาหุ้นละ 9.645 บาท จํานวนทัง้สิน้ 407.50 ล้านบาท  

เงื่อนไขบังคับก่อนที่
สาํคัญ 

1) WPS ได้มาซึ่งหนงัสือยินยอมจากทางธนาคารกสิกรไทย จํากดั  )มหาชน  (ในฐานะ
ผู้ให้สินเช่ือแก่ WPS เพ่ือยกเว้นในเร่ืองข้อกําหนดภายใต้สญัญาสินเช่ือต่างๆ ท่ีได้
ทําขึน้ระหว่างธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และ WPS ท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนตวัผู้ ถือหุ้นหลกั และกรรมการ ของ WPS และเง่ือนไขท่ีกําหนดให้บริษัทฯ 
ต้องเป็นผู้ ถือหุ้ น ของ WPS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84.50  ของจํานวนหุ้ นทัง้หมดใน 
WPS 

2) WPS ได้มาซึ่งหนังสือยินยอมจากทางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเร่ือง
ของ (1) การขอยกเลิกบนัทึกข้อตกลง (Negative Pledge) ท่ี WPS ได้ทําไว้กับ
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2557 ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้
การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด (2) การขอยกเลิก
บนัทึกข้อตกลง (Negative Pledge) ท่ี WPS ได้ทําไว้กบัธนาคารกสิกรไทย จํากดั 
(มหาชน) ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2557 ท่ีเก่ียวข้องกับ การให้การสนับสนุนทาง
การเงินแก่บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ จํากดั และ (3) การปลดจํานําหุ้น
ตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯได้นําไปจํานําไว้กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ภายใต้สญัญาประกอบการจํานําหุ้น ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

เงื่อนไขเก่ียวกับการ
ชาํระหนี ้ที่บริษัทฯ 
และ WPS มีต่อกัน 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทฯ จะดําเนินการชําระหนีค้งค้างทัง้หมดท่ีเกิน
กําหนดระยะเวลาการค้าปกติ กลา่วคือ 60 วนั ท่ีมีต่อ WPS และ WPS ก็จะชําระหนีค้ง
ค้างทัง้หมดท่ีเกินกําหนด 60 วนั ให้แก่บริษัทฯ และกลุม่บริษัทในเครือของบริษัทฯ ให้เสร็จ
สิน้ โดยยอดหนีค้งค้างดงักล่าว จะอ้างอิงจากยอดหนีต้ามท่ีปรากฏในรายละเอียดลกูหนี ้
การค้างบการเงินของ WPS ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน WPS ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพ์
หนงัสือและวารสารต่าง ๆ จํานวน 42,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ของหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดใน WPS 
ให้แก่ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 9.645 บาท จํานวนทัง้สิน้ 407.50 ล้านบาท ซึง่ภายหลงัการ
จําหน่ายไปซึง่หุ้นของ WPS ในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ WPS สิน้สภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

3.2 การคาํนวณขนาดรายการ 

เม่ือคํานวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน
ระหวา่งกาลสําหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ของบริษัทฯ และของ WPS มีรายละเอียดการคํานวณ ดงันี ้

1. เกณฑ์มูลค่าสนิทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

ไมส่ามารถคํานวณได้เน่ืองจาก สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ เป็นลบ 

2. เกณฑ์กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกต ิ

ไมส่ามารถคํานวณได้ เน่ืองจากกําไรสทุธิของบริษัทฯ เป็นลบ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มลูคา่รวมของส่ิงตอบแทน = (มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100) 

   สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ = ราคาซือ้ขาย + มลูคา่ภาระหนีส้นิท่ีคงค้างกบับริษัทฯ + ภาระคํา้ประกนั 

 = 407.50 ล้านบาท + 4.14 ล้านบาท + 120 ล้านบาท 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 531.64 ล้านบาท x 100  

  ,798.89 ล้านบาท 

 = 3.9 % 

4.  เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนการได้มาซึ่ง
สนิทรัพย์ 

ไมส่ามารถคํานวณได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไมไ่ด้ออกหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นการตอบแทนการได้ซึง่สนิทรัพย์ 

จากการคํานวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
ซึง่เป็นวิธีการคํานวณท่ีได้ขนาดรายการสงูสดุ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ 
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วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ของบริษัทฯ และเม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน WPS มีอยู่จํานวน 3 รายการ กลา่วคือ (1) รายการจําหน่าย
เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เนชัน่ ย ูจํากดั ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 
โดยคํานวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษัทฯ (2) 
รายการจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมด NML ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 1.82 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของบริษัทฯ และ (3) รายการจําหน่าย
ไปท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในจงัหวดัขอนแก่น ขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 0.31 ตามเกณฑ์มลูค่าสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลสําหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าทํารายการใน
ครัง้นีเ้ม่ือรวมกบัรายการจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัการ
จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน WPS แล้ว จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 45.04 ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิ ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้า
ทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผย
สารสนเทศการเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3.3 เหตุผลและที่มาของการเข้าทาํรายการ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ประสบสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน และกระแสเงินสดเพ่ือใช้ในการชําระหนีส้ิน และ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุมาอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยในปัจจบุนั ประกอบกบั
สภาวะอตุสาหกรรมช่วงขาลงของธุรกิจต่างๆ ท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ อาทิ ธุรกิจให้บริการงานพิมพ์ โดยบริษัทฯ พิจารณา
จําหน่ายสินทรัพย์ท่ีไม่สง่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทฯในอนาคตอย่างมีนยัสําคญั และมิได้มีความจําเป็นต้อง
พึง่พาหรือใช้สนิทรัพย์ท่ีจะจําหน่ายออกไปแตอ่ยา่งใด ซึง่ภายหลงัการจําหน่ายเงินลงทนุใน WPS แล้ว บริษัทฯ จะดําเนินการตาม
กลยทุธ์ และนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจหลกัอนัประกอบด้วย ส่ือสิ่งพิมพ์ การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง และ
การผลิตเนือ้หารายการ และธุรกิจส่ือโทรทศัน์ ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ นอกจากนี ้การ
พิจารณาจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน WPS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพ่ือนําไปใช้
ชําระหนีส้นิ ทําให้บริษัทฯ สามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนดเวลา ซึง่จะเป็นการช่วยลดภาระคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ของบริษัทฯ และหาก
มีกระแสเงินสดเหลือจากการชําระหนี ้บริษัทฯ จะนํากระแสเงินสดดงักล่าวไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในเพ่ือช่วยเพ่ิมสภาพ
คลอ่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯได้อีกด้วย 

4. รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่จะจาํหน่ายไป 

รายละเอียดของ WPS มีดงันี ้

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท บริษัท ดบับลวิพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

ทะเบียนนิติบคุคล 0115548002146 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการพิมพ์หนงัสือและวารสารตา่งๆ 

สํานกังานแหง่ใหญ่ 167/5 หมูท่ี่ 4 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
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กรุงเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

ทนุชําระแล้ว 500,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น 

จํานวนหุ้นบริุมสทิธิ - ไมมี่ - 

มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

4.2 รายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นสามัญ ร้อยละ 

1. บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 42,250,000 84.50 

2. บริษัท อกัษรสมบติั จํากดั 5,000,000 10.00 

3. นายสรุพล เทวอกัษร 1,000,000 2.00 

4. บริษัท กิเลน การพิมพ์ จํากดั  625,000 1.25 

5. นางสาวสภุา หงษ์ทอง  625,000 1.25 

6. บริษัท อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิว จํากดั (มหาชน)  250,000 0.50 

7. นายวรสทิธ์ิ เทวอกัษร 250,000 0.50 

 รวม 50,000,000 100.00 

4.3 รายช่ือกรรมการ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 

ลาํดับ รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายตะวนั เทวอกัษร กรรมการ 

2. นายวรสทิธ์ิ เทวอกัษร กรรมการ 

3. นางสาวสภุา หงษ์ทอง กรรมการ 

4. นายสมชาย มีเสน กรรมการ 

5. นายพนา จนัทรวิโรจน์ กรรมการ 

6. นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ กรรมการ 
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4.4 ข้อมูลทางการเงนิ 

1) ข้อมลูงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2558 ถงึ 2560 และงวด 6 เดือน ปี 2561 

 

(หน่วย : พันบาท)
2558 % 2559 % 2560 % %

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,399,514      94% 2,021,669      96% 1,809,052       96% 752,534       92%

รายไดจ้ากการลงทุน 28,810           1% 22,604           1% 8,711             0% 2,362          0%

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 61,521           2% -                   0% -                    0% -                 0%

รายไดอ้ ืน่ 60,115           2% 62,066           3% 72,561           4% 59,376        7%

รวมรายได้ 2,549,960    100% 2,106,339    100% 1,890,324     100% 814,272     100%

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,209,915      2,000,460      1,699,708       611,411       

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 876,828         1,114,444      2,370,976       350,988       

รวมค่าใชจ่้าย 3,086,743    3,114,904    4,070,684     962,399     

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานก่อน
ดอกเบีย้และภาษี (536,783)     (1,008,565)  (2,180,360)   (148,127)   

ตน้ทุนทางการเงนิ (166,022)        (152,358)        (173,896)        (87,692)       

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได ้ 115,322         (157,819)        (24,166)          (53,633)       

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วม 320               1,080            70                  (67)             

กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (587,163)     (1,317,662)  (2,378,352)   (289,519)   
(หกั) ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจ
ควบคุม 8,638            138,189         221,867          30,205        

กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิส่วนของบรษิทัใหญ่ (578,525)     (1,179,473)  (2,156,485)   (259,314)   

6 เดอืน ปี
2561รายการในงบกําไรขาดทนุ
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รายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 2558 % 2559 % 2560 % 30/6/61 %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 207,525         3% 233,694         4% 186,399          5% 157,129       4%
เงนิลงทุนช่ัวคราว 822,150         11% 422,376         6% 125,422          3% 106,986       3%
ลูกหนีก้ารคา้ – สุทธิ 588,557         8% 398,049         6% 274,768          7% 197,513       5%
รายไดค้า้งรับ 167,704         2% 99,469           2% 77,070           2% 119,461       3%
ลูกหนีอ้ ืน่ 85,826           1% 89,842           2% 59,605           1% 56,967        1%
สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 379,968         5% 136,926         2% 68,116           1% 39,663        0%
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอ ืน่ - สุทธิ 242,306         3% 321,559         5% 285,792          7% 242,513       6%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,494,036    33% 1,701,915    27% 1,077,172     26% 920,232     24%
รวมเงนิลงทุนระยะยาว 32,419           0% 30,572           0% 27,245           1% 25,422        1%
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ 1,646,419      22% 1,488,481      23% 1,462,585       36% 1,394,507    37%
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 44,678           0% 75,447           1% 70,655           2% 73,581        2%
สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 115,517         2% 171,182         3% 66,984           2% 77,911        2%
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถ ีแ่ละประกอบ
กจิการโทรทัศน์ 2,783,780      37% 2,574,171      40% 1,049,289       26% 1,003,292    26%
สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 262,922         3% 112,053         2% 77,317           2% 36,016        1%
สนิทรัพย์ไมห่มุนเวยีนอ ืน่ 242,371         3% 231,609         4% 238,683          6% 271,065       7%

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 5,128,106      67% 4,683,515      73% 2,992,758       74% 2,881,794    76%

รวมสนิทรพัย ์ 7,622,142    100% 6,385,430    100% 4,069,930     100% 3,802,026  100%
เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบันการเงนิ

590,385         8% 549,431         9% 864,674          21% 879,444       23%

เจา้หนีก้ารคา้ 133,706         2% 99,264           1% 105,023          3% 133,312       4%
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถ ีแ่ละประกอบ
กจิการโทรทัศนค์า้งจ่ายทีถ่งึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี

556,204         7% 584,069         9% 297,964          7% -                 0%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิทีถ่งึ
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี

-                   0% 120,000         2% 156,000          4% 30,000        1%

เงนิกูย้มืระยะสัน้ -                   0% 550,000         9% 553,500          14% 559,764       15%
หนีส้นิสัญญาเช่าการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี

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

เจา้หนีอ้ ืน่ 26,329           0% 26,140           0% 67,394           2% 97,967        3%
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 216,232         3% 187,345         3% 166,497          4% 180,533       5%
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 418               0% 8                   0% -                    0% -                 0%
หนีส้นิหมุนเวยีนอ ืน่ 329,558         5% 368,665         6% 289,613          7% 209,885       6%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,854,393    25% 2,485,988    39% 2,500,665     62% 2,090,905  56%
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถ ีแ่ละประกอบ
กจิการโทรทัศนค์า้งจ่าย

1,714,138      22% 1,130,070      18% 1,131,218       28% 1,442,966    38%

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ-สุทธิ -                   0% 158,833         2% 47,000           1% 158,750       4%
หนีส้นิสัญญาเช่าการเงนิ-สุทธ ิ 1,271            0% -                   0% -                    0% -                 0%
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 17,826           0% 20,909           0% 31,230           1% 43,562        1%
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 163,856         2% 167,253         3% 137,981          3% 145,172       4%
หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอ ืน่ 130,432         2% 105,061         2% 87,316           2% 74,928        2%

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 2,027,523    26% 1,582,126    25% 1,434,745     35% 1,865,378  49%

รวมหนีส้นิ 3,881,916    51% 4,068,114    64% 3,935,410     97% 3,956,283  104%
หุน้สามัญ –ชําระเต็มมูลค่าแลว้ 2,155,849      28% 2,155,959      34% 2,155,959       53% 2,156,024    57%
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 1,169,345      15% 1,169,694      18% 1,169,694       29% 1,169,752    31%
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญของบริษัทย่อย 95,398           1% 96,605           2% 96,939           2% 96,939        3%
ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซ ือ้หุน้สามัญ 18,665           0% 30,012           0% 35,345           1% 35,761        1%
สํารองการซ ือ้ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซ ือ้หุน้ (91,013)         -1% (91,013)         -1% (91,013)          -2% (91,013)       -2%
องคป์ระกอบอ ืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ (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%
- ยังไม่ไดจั้ดสรร (ขาดทุนสะสม) (91,467)         -1% (1,399,685)     -22% (3,556,270)      -87% (3,815,584)   -100%
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 455,000         6% 327,275         5% 124,005          3% 94,003        2%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,740,226    49% 2,317,316    36% 134,520        3% (154,257)   -4%

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 7,622,142    100% 6,385,430    100% 4,069,930     100% 3,802,026  100%

(หน่วย : พันบาท)
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2) ข้อมลูงบการเงินรวมของ WPS ปี 2558 ถงึ 2560 และงวด 6 เดือน ปี 2561 

 

 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส(ประเทศไทย) จํากดั (หน่วย : พันบาท)

%

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 320,698       97% 271,575    97% 192,110     96% 87,996      96%

รายไดอ้ ืน่ 9,731           3% 9,494       3% 8,933         4% 4,017        4%

รวมรายได้ 330,429     100% 281,069  100% 201,043   100% 92,013     100%

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 261,937       216,850    179,404     72,892      

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 30,929         38,657     233,579     53,832      

รวมค่าใชจ้่าย 292,866     255,507  412,983   126,724   

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน
ก่อนดอกเบ ีย้และภาษี 37,563       25,562    (211,940)  (34,711)   

ตน้ทุนทางการเงนิ (3,874)          (3,163)      (3,957)        (2,377)       

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได ้ (1,392)          (4,514)      2,935         (4,031)       

กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 32,297       17,885    (212,962)  (41,119)   

รายการในงบกําไรขาดทนุ
6 เดอืน -

25612558 % 2559 % 2560 %

บรษิทั ดบับลวิพเีอส(ประเทศไทย) จํากดั

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 2558 % 2559 % 2560 % 30-6-61 %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 922              0% 712             0% 674            0% 591           0%

ลูกหนีก้ารคา้ – สุทธิ 128,153       16% 160,812       21% 11,236       2% 17,020      4%

รายไดค้า้งรับ 11,802         1% 8,129          1% 6,788         1% 4,503        1%

ลูกหนีอ้ ืน่ 2,018           0% 3,162          0% 1,721         0% 894           0%

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 19,089         2% 15,418        2% 16,133       3% 14,061      3%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอ ืน่ - สุทธิ 10,722         1% 967             0% 2,066         0% 3,427        1%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 172,706     21% 189,200     24% 38,618     7% 40,496     9%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ 641,440       78% 569,323       73% 502,351     91% 470,602     100%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ ืน่ 10,145         1% 17,398        2% 11,858       2% 11,858      3%

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 651,585     79% 586,721     76% 514,209   93% 482,460   103%

รวมสนิทรพัย ์
824,291     100% 775,921     100% 552,827   100% 522,956   111%

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงนิ 60,972         7% 56,451        7% 63,489       11% 67,151      13%

เจา้หน ีก้ารคา้ 41,366         5% 30,179        4% 27,893       5% 29,861      6%

เจา้หน ีอ้ ืน่ 29,399         4% 1,384          0% 2,681         0% 3,389        1%

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,414           0% 2,294          0% 2,907         1% 1,415        0%

หนีส้นิหมุนเวยีนอ ืน่ 11,112         1% 12,238        2% 15,056       3% 17,130      3%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 145,263     18% 102,546     13% 112,026   20% 118,946   23%

หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 17,826         2% 22,341        3% 19,405       4%
23,436      

4%

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 9,660           1% 6,608          1% 7,432         1% 7,729        1%

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 27,486       3% 28,949       4% 26,837     5% 31,165     6%

รวมหนีส้นิ 172,749     21% 131,495     17% 138,863   25% 150,111   29%

หุน้สามัญ –ชําระเต็มมูลค่าแลว้ 500,000       61% 500,000       64% 500,000     90% 500,000     96%

กําไร (ขาดทุน) สะสม

- ทุนสํารองตามกฏหมาย 7,390           1% 9,010          1% 9,910         2% 9,910        2%

- ยังไม่ไดจั้ดสรร (ขาดทุนสะสม) 144,152       17% 135,416       17% (95,946)      -17% (137,065)   -26%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 651,542     79% 644,426     83% 413,964   75% 372,845   71%

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 824,291     100% 775,921     100% 552,827   100% 522,956   100%

หน่วย : พันบาท
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5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ จะจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน WPS กลา่วคือ จําหน่ายไปซึ่งหุ้นสามญัของ WPS จํานวน 42,250,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ของหุ้นสามญัท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดใน WPS ให้แก่ บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ใน
ราคาหุ้นละ 9.6450  บาท จํานวนทัง้สิน้ 407.50 ล้านบาท นอกจากนี ้ตามงบการเงินของ WPS ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 WPS 
มีภาระหนีส้ินคงค้างกับบริษัทฯ มลูค่ารวมทัง้สิน้ 4.14 ล้านบาท รวมถึงบริษัทฯ มีภาระคํา้ประกนักบัวงเงินสินเช่ือของ WPS  
มลูคา่รวมทัง้สิน้ 120.00 ล้านบาท ซึง่ภายหลงัการจําหน่ายไปซึง่หุ้นของ WPS ในครัง้นี ้จะสง่ผลให้ WPS สิน้สภาพการเป็นบริษัท
ยอ่ยของบริษัทฯ 

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

การจําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดใน WPS มลูค่ารวมทัง้สิน้ 407.50 ล้านบาท และการชําระหนีท่ี้มีต่อกนัระหว่าง บริษัทฯ 
และกลุม่บริษัทในเครือของบริษัทฯ  กบั WPS ท่ีกลา่วในข้างต้นนัน้ (รายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดพิจารณาเง่ือนไขเก่ียวกบัการชําระ
หนีใ้นข้อ 2. คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ์ระหว่างคู่สญัญา) เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีได้จากการเจรจาต่อรองระหว่าง ผู้ ซือ้ 
และบริษัทฯ กอปรกบัผลการประเมินมลูคา่กิจการ 

มลูค่าสิ่งตอบแทนได้พิจารณามาจากการประเมินมลูค่าหุ้นของกิจการด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีมลูค่าตามบญัชี วิธี
ปรับปรุงมลูค่าตามบญัชี วิธีอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมลูค่าตามบญัชี และวิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด ซึ่งประเมินโดย
บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ มี
ความเห็นว่า วิธีมลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสดเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการประเมินมลูค่า เน่ืองจาก วิธีดงักล่าวสะท้อน
แผนการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการทํากําไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทัง้ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในอนาคต โดยผลการ
ประเมินมลูคา่หุ้นของกิจการ WPS ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีร้อยละ 84.50 มีมลูค่าระหว่าง 366.98 ล้านบาท ถึง 410.76 ล้านบาท 
ซึง่ราคาซือ้ขายท่ีได้จากการเจรจาตอ่รองระหวา่งบริษัทฯ และผู้ ซือ้อยูร่ะหวา่งช่วงของมลูคา่ท่ีประเมินได้ดงักลา่ว 

 โดยถึงแม้ราคาท่ีเจรจาได้จากผู้ ซือ้ในการทํารายการในครัง้นีจ้ะต่ํากว่า “ราคาพืน้ฐาน” ท่ีจะใช้เป็นการประกวดราคาท่ี
ราคา 593.32 ล้านบาท ตามท่ีเคยได้รับจากมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 
บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในการดําเนินการประกวดราคาเพ่ือจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วมาแล้วถึง 2 ครัง้ ในช่วงเดือนมีนาคม
และเมษายน 2561 ท่ีผา่นมา แตผ่ลปรากฏวา่ไมมี่ผู้สนใจรายใดย่ืนซองประกวดราคาสินทรัพย์ดงักลา่ว จึงเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้อง
มีมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2561 ให้อนมุติัยกเลิกการอนมุติัการจําหน่าย
ทรัพย์สินตามมติในวาระท่ี 3 ของท่ีประชมุวิสามญัครัง้ท่ี 1/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 เน่ืองจาก ในทางปฏิบติั 
“ราคาพืน้ฐาน” ท่ีได้รับอนมุติัในวาระท่ี 3 ของท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 นัน้ ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามสภาพ
ตลาดของทรัพย์สนิแตล่ะรายการในขณะที่ทําการประกวดราคา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าการกําหนดเกณฑ์ราคาดงักล่าวมีความเหมาะสมเพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถจําหน่ายทรัพย์สินได้ในราคาท่ีสอดคล้องกบัสภาพตลาดและอตุสาหกรรมในภาวะเศรษฐกิจช่วงขาลง นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัมีความจําเป็นในการใช้กระแสเงินสดดงักล่าวเพ่ือนํามาชําระหนี ้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ของ
บริษัทฯ และหากมีกระแสเงินสดเหลือจากการชําระหนี  ้บริษัทฯ จะนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
ดําเนินงานได้อยา่งตอ่เน่ือง  นอกจากนี ้การจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ 
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7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกับบริษัทฯ จากการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

7.1 การจําหน่ายทรัพย์สินในครัง้นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
รับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ณ ปัจจบุนั และขณะเดียวกนัยงัเป็นการดําเนินการตาม
กลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะมุง่เน้นการดําเนินธุรกิจหลกัท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ กลา่วคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ 
(หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น คมชัดลึก) การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง และการผลิตเนือ้หารายการ 
(contents) และธุรกิจส่ือโทรทศัน์ (สถานีดิจิทลัทีวีช่องข่าว Nation ) ของกลุม่ NBC และธุรกิจของกลุม่ NINE) 
และการผลิตเนือ้หารายการ (contents) ซึ่งล้วนแต่เป็นธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีเป็น
จดุแข็งของกลุม่เนชัน่อยา่งแท้จริง 

7.2 การจําหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นีจ้ะช่วยลดภาระหนีส้ินของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถชําระเงินได้ตาม
กําหนดเวลา และดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง โดยปัจจบุนั บริษัทฯ มีหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้กบัสถาบนัการเงินและ
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ประมาณ 1,338.36   ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนําเงินท่ีได้รับจากการทํารายการไปชําระหนีส้ิน
ระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใช้เงินของบริษัทฯ และหากมีกระแสเงินสดเหลือจากการชําระหนี ้บริษัทฯ จะนํากระแส
เงินสดดงักลา่วไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการเพ่ือช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯ 

7.3 การจําหน่ายสินทรัพย์ดงักลา่วยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีสงู เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถนําเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายสนิทรัพย์ไปชําระหนีส้นิได้  

7.4 การจําหน่ายสินทรัพย์ในครัง้นีอ้าจช่วยลดความเสี่ยงจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการดําเนินงานของ WPS ในงบ
การเงินรวมบริษัทฯในอนาคต เน่ืองจาก WPS มีผลประกอบการขาดทนุตัง้แต่ปี 2560   ต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั 
รวมทัง้แนวโน้มอตุสาหกรรมการพิมพ์ดงักลา่วท่ีอยู่ในช่วงขาลง ซึง่อาจเป็นผลให้ WPS มีผลประกอบการขาดทนุ
ในอนาคตได้ 

8. แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการจาํหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ 

เงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดใน WPS ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะนําไปลดภาระหนีส้ินระยะสัน้ของบริษัทฯ 
เน่ืองจากปัจจบุนั บริษัทฯ มีภาระหนีส้ินกบัทางสถาบนัการเงินและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จํานวน 1,338.36  ล้านบาท และยงัมีภาระ
หนีค้่าใบอนญุาตโทรทศัน์ดิจิตอลจํานวน 1,499   ล้านบาท ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนดเวลา และ
สามารถลดภาระดอกเบีย้ท่ีสงูอนัเกิดจากภาระหนีส้นิดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจนําเงินสว่นท่ีเหลือจากการชําระหนีไ้ปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งทางการเงินใน
ธุรกิจหลกัท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ และสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ กลา่วคือ ส่ือสิ่งพิมพ์ การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง การ
ผลิตเนือ้หารายการ (contents) ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ รวมไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและเสริมกบัธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง 

9. เงื่อนไขการเข้าทาํรายการ 

เน่ืองจากการเข้าทํารายการนี ้ถือเป็นการจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนประเภทท่ี 2 ตามประกาศได้มา
หรือจําหน่ายไปฯ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 15/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 12 
ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที และจดัส่งหนงัสือเวียน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่มีสารสนเทศอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศได้มาหรือจําหน่ายไปฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ี
เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นของ WPS และ/หรือสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จะดําเนินการโอนหุ้นของ 
WPS ให้แก่ผู้ ซือ้ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 15/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณารายการดงักลา่วใน
ครัง้นีอ้ย่างรอบคอบแล้ว โดยได้พิจารณาทัง้ในด้านเง่ือนไขการทํารายการ ความเหมาะสมของมูลค่าการซือ้ขาย และ
ความสามารถในการชําระเงินของผู้ ซือ้แล้ว เห็นว่า บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มีความน่าเช่ือถือและมีฐานะทางการเงินมัน่คงสามารถชําระเงินตามเง่ือนไขท่ีระบขุ้างต้นได้ นอกจากนี ้บริษัท โรง
พิมพ์ตะวนัออก จํากดั (มหาชน) ได้วางเงินมดัจําจํานวน 2,000,000 บาท ไว้แก่บริษัทฯ เพ่ือเป็นประกนัการเข้าทําธุรกรรมเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ตามบนัทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) กบั บริษัท โรงพิมพ์ตะวนัออก จํากัด 
(มหาชน) ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 เก่ียวกบัการซือ้หุ้นใน บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี
ความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครัง้นี ้มีความเหมาะสมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้อยู่
ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล  

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10 

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉันท์) และไม่มี
กรรมการตรวจสอบทา่นใดมีความเหน็แตกตา่งจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดงักลา่ว 
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สารสนเทศตามบัญชี 2 

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลท่ีได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และในเอกสารอ่ืนท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนีแ้ละใน
เอกสารอ่ืนท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้น ถกูต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอนัเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่จําเป็นต้องมี 
หรือต้องระบไุว้ ตลอดจนไมมี่ข้อความท่ีทําให้บคุคลอ่ืนสําคญัผิดอนัเป็นสาระสําคญั 

 
2. คุณสมบัตขิองผู้เช่ียวชาญอสิระที่ให้ความเหน็เก่ียวกับการทาํรายการ  

-ไมมี่- 
 

3. งบการเงนิ 
 

 
 

บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (หน่วย : พันบาท)
2558 % 2559 % 2560 % %

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,399,514      94% 2,021,669      96% 1,809,052       96% 752,534             92%

รายไดจ้ากการลงทุน 28,810           1% 22,604           1% 8,711             0% 2,362                0%

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน 61,521           2% -                   0% -                    0% -                       0%

รายไดอ้ ืน่ 60,115           2% 62,066           3% 72,561           4% 59,376               7%

รวมรายได้ 2,549,960    100% 2,106,339    100% 1,890,324     100% 814,272           100%

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 2,209,915      2,000,460      1,699,708       611,411             

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 876,828         1,114,444      2,370,976       350,988             

รวมค่าใชจ่้าย 3,086,743    3,114,904    4,070,684     962,399           

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานก่อน
ดอกเบีย้และภาษี (536,783)     (1,008,565)  (2,180,360)   (148,127)         

ตน้ทุนทางการเงนิ (166,022)        (152,358)        (173,896)        (87,692)             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได ้ 115,322         (157,819)        (24,166)          (53,633)             

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วม 320               1,080            70                  (67)                    

กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ (587,163)     (1,317,662)  (2,378,352)   (289,519)         
(หกั) ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจ
ควบคุม 8,638            138,189         221,867          30,205               

กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิส่วนของบรษิทัใหญ่ (578,525)     (1,179,473)  (2,156,485)   (259,314)         

6 เดอืน ปี2561
รายการในงบกําไรขาดทนุ
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บรษิทั เนช ัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิ 2558 % 2559 % 2560 % 30/6/61 %

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 207,525         3% 233,694         4% 186,399          5% 157,129             4%
เงนิลงทุนช่ัวคราว 822,150         11% 422,376         6% 125,422          3% 106,986             3%
ลูกหนีก้ารคา้ – สุทธ ิ 588,557         8% 398,049         6% 274,768          7% 197,513             5%
รายไดค้า้งรับ 167,704         2% 99,469           2% 77,070           2% 119,461             3%
ลูกหนีอ้ ืน่ 85,826           1% 89,842           2% 59,605           1% 56,967               1%
สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 379,968         5% 136,926         2% 68,116           1% 39,663               0%
สนิทรัพย์หมุนเวยีนอ ืน่ - สุทธิ 242,306         3% 321,559         5% 285,792          7% 242,513             6%

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,494,036    33% 1,701,915    27% 1,077,172     26% 920,232           24%
รวมเงนิลงทุนระยะยาว 32,419           0% 30,572           0% 27,245           1% 25,422               1%
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์– สทุธิ 1,646,419      22% 1,488,481      23% 1,462,585       36% 1,394,507          37%
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 44,678           0% 75,447           1% 70,655           2% 73,581               2%
สนิทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 115,517         2% 171,182         3% 66,984           2% 77,911               2%
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล ืน่ความถ ีแ่ละประกอบ
กจิการโทรทัศน์ 2,783,780      37% 2,574,171      40% 1,049,289       26% 1,003,292          26%
สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 262,922         3% 112,053         2% 77,317           2% 36,016               1%
สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ ืน่ 242,371         3% 231,609         4% 238,683          6% 271,065             7%

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 5,128,106      67% 4,683,515      73% 2,992,758       74% 2,881,794          76%

รวมสนิทรพัย ์ 7,622,142    100% 6,385,430    100% 4,069,930     100% 3,802,026        100%
เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสัน้จาก
สถาบันการเงนิ

590,385         8% 549,431         9% 864,674          21% 879,444             23%

เจา้หนีก้ารคา้ 133,706         2% 99,264           1% 105,023          3% 133,312             4%
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล ืน่ความถ ีแ่ละประกอบ
กจิการโทรทัศนค์า้งจ่ายทีถ่งึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี

556,204         7% 584,069         9% 297,964          7% -                       0%

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิทีถ่งึ
กําหนดชําระภายในหนึง่ปี

-                   0% 120,000         2% 156,000          4% 30,000               1%

เงนิกูย้ืมระยะสัน้ -                   0% 550,000         9% 553,500          14% 559,764             15%
หนีส้นิสัญญาเช่าการเงนิทีถ่งึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี

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

เจา้หนีอ้ ืน่ 26,329           0% 26,140           0% 67,394           2% 97,967               3%
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 216,232         3% 187,345         3% 166,497          4% 180,533             5%
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 418               0% 8                   0% -                    0% -                       0%
หนีส้นิหมุนเวยีนอ ืน่ 329,558         5% 368,665         6% 289,613          7% 209,885             6%

รวมหนีส้นิหมุนเวยีน 1,854,393    25% 2,485,988    39% 2,500,665     62% 2,090,905        56%
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล ืน่ความถ ีแ่ละประกอบ
กจิการโทรทัศนค์า้งจ่าย

1,714,138      22% 1,130,070      18% 1,131,218       28% 1,442,966          38%

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ-สุทธิ -                   0% 158,833         2% 47,000           1% 158,750             4%
หนีส้นิสัญญาเช่าการเงนิ-สุทธิ 1,271            0% -                   0% -                    0% -                       0%
หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตัดบัญชี 17,826           0% 20,909           0% 31,230           1% 43,562               1%
ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 163,856         2% 167,253         3% 137,981          3% 145,172             4%
หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอ ืน่ 130,432         2% 105,061         2% 87,316           2% 74,928               2%

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน 2,027,523    26% 1,582,126    25% 1,434,745     35% 1,865,378        49%

รวมหนีส้นิ 3,881,916    51% 4,068,114    64% 3,935,410     97% 3,956,283        104%
หุน้สามัญ –ชําระเต็มมูลค่าแลว้ 2,155,849      28% 2,155,959      34% 2,155,959       53% 2,156,024          57%
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 1,169,345      15% 1,169,694      18% 1,169,694       29% 1,169,752          31%
ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามัญของบริษัทย่อย 95,398           1% 96,605           2% 96,939           2% 96,939               3%
ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซ ือ้หุน้สามัญ 18,665           0% 30,012           0% 35,345           1% 35,761               1%
สํารองการซือ้ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซ ือ้หุน้ (91,013)         -1% (91,013)         -1% (91,013)          -2% (91,013)             -2%
องคป์ระกอบอ ืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ (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%
- ยังไม่ไดจั้ดสรร (ขาดทุนสะสม) (91,467)         -1% (1,399,685)     -22% (3,556,270)      -87% (3,815,584)         -100%
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 455,000         6% 327,275         5% 124,005          3% 94,003               2%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,740,226    49% 2,317,316    36% 134,520        3% (154,257)         -4%

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 7,622,142    100% 6,385,430    100% 4,069,930     100% 3,802,026        100%

(หน่วย : พันบาท)
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คาํอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ  

งบการเงินรวมของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยสําหรับงวดหกเดือน
สิน้สดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 มีผลขาดทนุจํานวน 259 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทนุ
จํานวน 483 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงขาดทุนลดลงร้อยละ 46 ทัง้นี ้บริษัทขอชีแ้จงผลการ
ดําเนินงานของกลุม่บริษัทท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญั สรุปได้ดงันี ้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการสําหรับงวดหกเดือนของปี  2561 ลดลงร้อยละ 23  เม่ือ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบ    ทําให้
รายได้จากการขายโฆษณาลดลงร้อยละ 27 และรายได้จากการจําหน่ายส่ือสิง่พิมพ์ พ๊อคเก็ตบุ๊คส์ การ์ตนูและหนงัสือเด็ก
ลดลงร้อยละ 32 

2. ต้นทนุและค่าใช้จ่ายสําหรับงวดหกเดือนของปี 2561  ลดลงร้อยละ 31 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของ ปี 2560 เหตผุลหลกัมาจาก 

 ต้นทุนขายและบริการลดลงร้อยละ 35  ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายและ
บริการท่ีลดลง 

 ต้นทนุในการจดัจําหน่ายและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงร้อยละ 30 เน่ืองจาก ใน
ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 กลุม่บริษัทมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานตามโครงการ
ให้พนกังานลาออกโดยสมคัรใจ อย่างไรก็ตาม กลุม่บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทนุจาก
การด้อยคา่ของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

กล่าวโดยสรุป 

ผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทนุจํานวน 
259 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2560 ซึง่มีผลขาดทนุจํานวน 483 ล้านบาท (ปรับปรุงใหม่) 

สนิทรัพย์รวม มีมลูคา่คงเหลือเทา่กบั 3,802 ล้านบาท (2560 = 4,070 ล้านบาท) ลดลงเป็นจํานวน 268 ล้าน
บาท โดยมีรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสําคญัดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ ลดลงเป็นจํานวน 77 ล้านบาท (-28%) เน่ืองจากรายได้จากการขายโฆษณาและส่ือ
สิง่พิมพ์ลดลง และมีการรับชําระเงินจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 

รายได้ค้างรับเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 42 ล้านบาท (55%) รายได้ค้างรับส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโทรทัศน์ท่ีเป็น
รายการสญัญาโฆษณาท่ียังไม่ออกใบแจ้งหนี ้นอกจากนีย้ังเกิดจากรายได้โครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึ่งมีการ
ให้บริการบางสว่นแล้วแตจ่ะออกใบแจ้งหนี ้เม่ือเสร็จสิน้โครงการในไตรมาสถดัไป 
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สินค้าคงเหลือลดลงเป็นจํานวน  ล้านบาท (-%) เน่ืองจากลดปริมาณการเก็บรักษากระดาษ
หนงัสือพิมพ์ลดลงให้เพียงพอกบัการใช้งานเพียง - เดือน 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิลดลงเป็นจํานวน 43 ล้านบาท (-15%) โดยสว่นใหญ่เป็นผลจากภาษีซือ้ท่ียงั
ไมถ่งึกําหนดชําระลดลง  ล้านบาท จากรับชําระลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นในกลุม่เพ่ิมขึน้ 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิลดลงเป็นจํานวน 68 ล้านบาท (-5%) โดยสว่นใหญ่มาจากการตดัค่าเส่ือม
ราคาในคร่ึงปีแรกของปี 2561  

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ลดลงเป็นจํานวน 46 ล้านบาท มาจากการตดั
จําหน่ายในคร่ึงปีแรกของปี 2561 

หนีส้ินรวม มีมลูค่าคงเหลือเท่ากบั 3,956 ล้านบาท (2560 = 3,935 ล้านบาท) ลดลงเป็นจํานวน 21 ล้าน
บาท หรือ0.5% โดยสรุปรายการท่ีเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัดงันี ้

เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 28 ล้านบาท (27%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบนัทกึเจ้าหนีค้่าเคร่ืองหมาย
การค้าในคร่ึงปีแรกของปี 2561 

เจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้เป็นจํานวน  ล้านบาท (%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากต้นทนุการผลิตรายการเพ่ิมขึน้ใน
คร่ึงปีแรกของปี  

หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืนลดลงเป็นจํานวน 80 ล้านบาท (-27%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจ่ายชําระหนีเ้จ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ่ื้นในกลุ่มเพิ่มขึน้ ทําให้ภาษีขายรอเรียกเก็บลดลงเท่ากบั  ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าลดลง 33 ล้าน
บาท 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาํคัญ 
 

 บริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเก่ียวกบัการฝ่าฝืนพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ .ศ . 2535 โดยมีทนุทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 42.5 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 ศาลจงัหวดัพระโขนงได้มีคํา
พิพากษาให้ยกฟ้องบริษัทและกรรมการของกลุ่มบริษัทท่ีตกเป็นจําเลย ทัง้นี ้โจทก์ย่ืนอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าวในเดือน
มกราคม 2560 และต่อมาได้ย่ืนคําร้องขอถอนอทุธรณ์ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ในเดือนกรกฎาคม 2561 ศาลอทุธรณ์พิพากษายก
คําพิพากษาศาลชัน้ต้น โดยให้ศาลชัน้ต้นรอผลของคดีถงึท่ีสดุก่อนจงึมีคําพิพากษาใหมต่ามรูปคดี ผู้บริหารและท่ีปรึกษากฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องเช่ือว่า ศาลน่าจะอนญุาตให้มีการถอนอทุธรณ์สําหรับบริษัท และจะทําให้คดีนีย้ติุสําหรับบริษัทตามคําพิพากษาของ
ศาลชัน้ต้น 

 บริษัทฯ และกรรมการของกลุ่มบริษัทตกเป็นจําเลยในคดีแพ่งเก่ียวกบัการละเมิดพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีทุนทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 51.9 ล้านบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 คดีดังกล่าวอยู่
ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาลชัน้ต้น ตอ่มา เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2561 ศาลชัน้ต้นพิพากษาให้ยกฟ้องบริษัท 
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 เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ศาลชัน้ต้นได้มีคําพิพากษาคดีแพ่งเก่ียวกบัการเพิกถอนมติของท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 และเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ศาลอทุธรณ์พิพากษายืนตามคํา
พิพากษาศาลชัน้ต้น ต่อมาบริษัทได้ย่ืนฎีกาต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 คดีดงักลา่วอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา ผู้บริหารและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีความเห็นว่า บริษัทไม่น่าจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายท่ี
จะเกิดขึน้ และเช่ือวา่ผลเสียหายท่ีเกิดขึน้จากคดีฟ้องร้องจะไมเ่ป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 อดีตพนกังานบริษัทเป็นโจทย์ย่ืนฟ้องบริษัทและกองทนุสํารองเลีย้งชีพต่อศาล
แรงงานกลาง โดยเรียกให้บริษัทชําระเงินเป็นจํานวนประมาณ 47.8 ล้านบาท  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 256 คดีดงักลา่วอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลแรงงานกลาง  

5. รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในงวด 6 
เดือนแรกของปี 2561 

 (หน่วย : ล้านบาท)  

บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ

ระหว่างกันที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ งวด 6 

เดือน 
ปี 2561 

บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) / ผลิตรายการโทรทศัน์ 
รายการวิทย ุและให้บริการโฆษณาผ่าน
ส่ือโทรทศัน์ วิทยแุละส่ือรูปแบบใหม ่

เป็นบริษัทย่อย บริษัท
ถือหุ้ น ร้อยละ  71.45 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
9.33 

รายได้อ่ืน 0.10 
ลกูหนีก้ารค้า 7.49 
รายได้ค้างรับ 0.12 
ลกูหนีอ่ื้น 1.86 
เจ้าหนีก้ารค้า 32.51 
เจ้าหนีอ่ื้น 12.78 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)/ นําเข้า ผลิต
และจําหน่ายส่ือสิ่งพิมพ์ของในประเทศ
และต่างประเทศ ผลิตรายการโทรทศัน์ 
และให้บริการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์ 
ส่ือดิจิทลั และการบริหารลขิสทิธ์ิ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท
ถือหุ้ น ร้อยละ  71.04 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
4.64 

ต้ น ทุ น ข า ย แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ 

0.79 

รายได้อ่ืน 0.84 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด
จําหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 

 
0.28 

ลกูหนีก้ารค้า 1.43 
รายได้ค้างรับ 0.05 
ลกูหนีอ่ื้น 0.43 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ

ระหว่างกันที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ งวด 6 

เดือน 
ปี 2561 

เจ้าหนีก้ารค้า 26.94 
เจ้าหนีอ่ื้น 7.19 

บริษัท เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากดั/ผลิต
และจัด จําหน่ายหนัง สือพิมพ์ฉบับ
ภาษาองักฤษ สิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทลั
มีเดียและส่ือโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท
ถือหุ้ น ร้อยละ  99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
14.74 

ต้ น ทุ น ข า ย แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ 

0.15 

รายได้อ่ืน 0.47 
ลกูหนีก้ารค้า 133.20 
รายได้ค้างรับ 0.64 
ลกูหนีอ่ื้น 7.49 
เจ้าหนีก้ารค้า 142.61 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.32 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 4.92 

บริษัท  เอ็นเอ็มแอล  จํากัด  /  จัดส่ง
หนงัสือพิมพ์และสิง่พิมพ์ตา่งๆ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท
ถือหุ้ น ร้อยละ  99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
1.29 

ต้ น ทุ น ข า ย แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ 

0.81 

รายได้อ่ืน 0.30 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด
จําหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 

 
0.49 

ลกูหนีก้ารค้า 0.42 
รายได้ค้างรับ 0.05 
ลกูหนีอ่ื้น 0.02 
เจ้าหนีก้ารค้า 0.42 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.03 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากดั / ผลิต
และจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
สิง่พิมพ์ดิจิทลัมีเดียและส่ือโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท
ถือหุ้ น ร้อยละ  99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
20.05 

ต้ น ทุ น ข า ย แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ 

1.05 

รายได้อ่ืน 0.03 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ

ระหว่างกันที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ งวด 6 

เดือน 
ปี 2561 

ลกูหนีก้ารค้า 378.09 
รายได้ค้างรับ 0.86 
ลกูหนีอ่ื้น 3.75 
เจ้าหนีก้ารค้า 377.37 
เจ้าหนีอ่ื้น 6.98 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 6.28 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั /ผลิต
และจดัจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ 
สิง่พิมพ์ดิจิทลัมีเดียและส่ือโฆษณา 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท
ถือหุ้ น ร้อยละ  99.99 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
46.63 

ต้ น ทุ น ข า ย แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ 

1.06 

รายได้อ่ืน 0.10 
ลกูหนีก้ารค้า 141.23 
รายได้ค้างรับ 3.11 
ลกูหนีอ่ื้น 5.48 
เจ้าหนีก้ารค้า 314.08 
เจ้าหนีอ่ื้น 24.52 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 19.99 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง้ 
จํ ากัด /  ผลิตรายการโทรทัศ น์และ
ให้บริการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท
ถือหุ้ น ร้อยละ  99.93 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

9.03 

รายได้อ่ืน 0.08 
ลกูหนีก้ารค้า 4.40 
รายได้ค้างรับ 0.15 
ลกูหนีอ่ื้น 2.41 
เจ้าหนีก้ารค้า 31.64 
เจ้าหนีอ่ื้น 2.31 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 8.40 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ

ระหว่างกันที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ งวด 6 

เดือน 
ปี 2561 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด/ ผลิตหนังสือพิมพ์และหนังสือ
ตา่งๆและการให้บริการการพิมพ์ 

เป็นบริษัทย่อย บริษัท
ถือหุ้ น ร้อยละ  84.50 
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
4.02 

ต้ น ทุ น ข า ย แ ล ะ ก า ร
ให้บริการ 

7.03 

รายได้อ่ืน 0.07 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด
จําหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 

 
1.57 

ลกูหนีก้ารค้า 2.61 
รายได้ค้างรับ 0.02 
ลกูหนีอ่ื้น 0.19 
เจ้าหนีก้ารค้า 11.08 
เจ้าหนีอ่ื้น 2.83 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 0.79 

มหาวิทยาลยัเนชั่น / ให้บริการด้าน
การศกึษา 

เ ป็นมหา วิทยาลัย ท่ี
บริษัท เนชั่น ยู จํากัด 
รับโอนใบอนญุาต 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
5.64 

รายได้อ่ืน 0.60 
ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด
จําหน่ายและค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร 

 
3.02 

ลกูหนีก้ารค้า 0.09 
รายได้ค้างรับ 0.17 
ลกูหนีอ่ื้น 15.55 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.50 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จํากัด/ ผลิต
รายการโทรทศัน์และให้บริการโฆษณา
ผา่นส่ือโทรทศัน์ 

เ ป็ น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท 
เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์
ป อ เ ร ชั่ น  จํ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
2.89 

รายได้อ่ืน 0.45 
เจ้าหนีอ่ื้น 0.57 
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บริษัทหรือบุคคล / ลักษณะธุรกจิ 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ

ระหว่างกันที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ / 
ยอดคงเหลือ งวด 6 

เดือน 
ปี 2561 

บริษัท เนชัน่ โกลบอล เอ็ดด ูเทนเมนท์ 
จํากดั/ สิง่พิมพ์ 

เ ป็ น บ ริ ษั ท ท่ี บ ริ ษั ท 
เนชั่น  อินเตอร์เนชั่น
แ น ล  เ อ็ ด ด ู 
เ ท น เ ม น ท์  จํ า กั ด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.74 และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
1.74 

รายได้อ่ืน 0.02 
ลกูหนีก้ารค้า 1.17 
ลกูหนีอ่ื้น 0.66 
เจ้าหนีก้ารค้า 3.04 
เจ้าหนีอ่ื้น 2.02 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จํากดั/ ตวัแทนขายโฆษณา 
 

เป็นบริษัทร่วม บริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
จํากัด  (มหาชน)  ถือ
หุ้ นร้อยละ 45.00 และ
มีกรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการขายและ
การให้บริการ 

 
0.06 

ลกูหนีก้ารค้า 0.01 

 

นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ  

1. มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดบั
เดียวกนั 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในระดบั
เดียวกนั  

1. มาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั 

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการควบคมุการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมในระดบัเดียวกนั กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคตตามประกาศของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นในการเข้าทํารายการและ
ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในตลาด 
และ มีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลภายนอก  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบราคากบับคุคลภายนอกได้ ทัง้ 2 ฝ่าย
จะร่วมกนัพิจารณา เพ่ือกําหนดอตัราคา่สนิค้า และบริการท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ 
บริษัทฯ จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพ่ือนําไป
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึง่ผู้ ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้สว่นเสียในการทํารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนมุติัการทํารายการ
ระหวา่งกนัดงักลา่ว  

นอกจากนัน้ บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือ
จําหน่ายไปของสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อกําหนดของสํานกัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนถงึมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

2. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต  

บริษัทฯ กับ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในระดับเดียวกัน อาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันกับ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึง่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไปกบั
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เช่น 
การจ้างพิมพ์ การจ้างสง่สินค้า การซือ้กระดาษ การซือ้โฆษณาในส่ือต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกนั เป็นต้น  บริษัท
ได้กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาดซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมติัไว้แล้วตามท่ี
กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้ปฏิบติัตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้
กําหนดราคาและเง่ือนไขรายการตา่ง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการเข้าทํารายการใหม่ หรือมีการเปล่ียนแปลงของราคาและเง่ือนไขท่ีแตกต่างจาก
เดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการดงักลา่วอยา่งน้อยปีละครัง้ 

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป และ
รายการระหว่างกนัอ่ืนๆ บริษัทจะดําเนินการตามมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัท่ีระบไุว้ข้างต้น ก่อน
การทํารายการ 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการระหว่างกัน 

ธุรกิจและการดําเนินงานสว่นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเก่ียวพนั และ/หรือ สนบัสนนุธุรกิจของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายการท่ีเกิด
ขึน้กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน บริษัทเหล่านีเ้ก่ียวข้องกันโดยการมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือ การเป็นกรรมการ
ร่วมกนัและผู้บริหารท่ีสําคญั กรรมการและพนกังานซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการวางแผน สัง่การและควบคมุการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย  บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยกําหนดนโยบายการคิดราคา
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