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ความเห็นของกิจการต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
(แบบ 250-2)

โดยกลุ่มผูท้ าคาเสนอซื้อ
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

เสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

จัดทาโดย
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
19 ธันวาคม 2561
เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“กิจการ”
หรือ “บริษัทฯ”) ได้รับสาเนาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) จาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร (“กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ”) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
จานวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ
ประเภทหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้น
หุ้นกู้แปลงสภาพ
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)

หุ้น/หน่วย

สิทธิ
ออกเสียง

170,049,286 170,049,286

หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อคิดเป็นร้อยละ
ของจานวน
ของจานวนสิทธิ
หลักทรัพย์ที่
ออกเสียงทั้งหมด
จาหน่ายได้แล้ว
ของกิจการ
ทั้งหมดของกิจการ
46.52
46.52

รวม

46.52

ราคาที่จะเสนอ
ซื้อต่อหน่วย
(บาท)

มูลค่าที่เสนอ
ซื้อ
(บาท)

1.40

238,069,000

รวม

238,069,000

ราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อ
กลุ่มผู้ท าคาเสนอซื้ อ จะซื้อหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ หุ้น ละ 1.40 บาท (“ราคาเสนอซื้ อ ”) โดยผู้ต อบรับค าเสนอซื้ อ มีภาระ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของ
ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญจะได้รับเท่ากับ 1.396255 บาท กลุ่มผู้ทาคา
เสนอซื้อจะทาการรับซื้อหลักทรัพย์เป็นระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทาการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18
มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทาการ ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final offer) และระยะเวลารับซื้อเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final period) เว้น
แต่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
•
•

กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ อาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ ร้ายแรงต่อฐานะหรือ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่น
ยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
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เงื่อนไขในการยกเลิกคาเสนอซื้อ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจยกเลิกการทาคาเสนอซื้อครั้งนี้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
•

•
•

มีเหตุการณ์หรือการกระทาใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคาเสนอซื้อต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทาของกลุ่ม
ผู้ทาคาเสนอซื้อหรือการกระทาที่ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
บริษัทฯ กระทาการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซื้อต่อสานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรือ
อาจเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
บริษัทฯ กระทาการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554
เรื่องการกระทาหรืองดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้
แก้เพิ่มเติม)

ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทาการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตลอด
ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง
16.30 น. รวม 20 วันทาการ รวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบของคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
1. สถานภาพของกิจการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยในสายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์ และ
ต่างประเทศ ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้ชื่อ “เนชั่น ชีพจรวันนี้” ซึ่งต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษั ท เนชั่ น บุ๊ค ส์ อิน เตอร์เนชั่ น แนล จ ากัด ด้วยทุ นจดทะเบี ย นเริ่ม ต้ น 1 ล้ านบาท ด าเนิน ธุรกิ จส านั ก พิ ม พ์
“เนชั่นบุ๊คส์” ในการผลิตและจาหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ จากนักเขียนและสานักพิมพ์ชั้นนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง
ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NMG ให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของสายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ
และถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทฯ ที่ควบคุมร่วมกัน จานวน 2 บริ ษัท คือ 1) บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด
(“NED”) และ 2) บริ ษั ท เนชั่ น โกลบอล เอ็ ด ดู เทนเมนท์ จ ากั ด (“NGE”) ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.99 และ 98.99
ตามลาดับ อีกทั้งยังรับเป็นผู้ดาเนินการแทน NMG ในธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาให้แก่สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ตัวแทนการ
พิมพ์และจัดจาหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศและภูมิภาคอาเซียนบางส่วนให้แก่สานักพิมพ์ต่างประเทศ โดย
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ในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท ในปี 2549 โดย
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ NMG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม และ NMG ได้ขายเงินลงทุนใน NED และ NGE ให้บริษัทฯ ตาม
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่เกิดรายการ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้ บริษัทฯ แปลงสภาพเป็น
บริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็น บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่น
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น 85 ล้านบาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NMG ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมัติแผนงานการเสนอขายหุ้นสามัญ
ของบริษั ท ฯ และการน าหุ้ น สามัญ ของบริษั ท ฯ เข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 23
กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของ NMG ครั้งที่ 4/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ NMG เสนอขายหุ้นสามัญจานวน
4,000,000 หุ้น ที่ NMG ถืออยู่ในบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของ NMG ในบริษัทฯ ลดลง เพื่อ
เป็ น การลดผลกระทบดั งกล่าว คณะกรรมการของบริษัท ฯ จึ งมี มติ ให้ มีก ารจัด สรรหุ้ นเพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ฯ จานวน
9,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.37 ของจานวนหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ทั้งหมด 19,000,000 หุ้น
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ โดยเป็นการจัดสรรในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในราคาที่เท่ากัน
ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มิถุ นายน 2559 มีการควบรวมบริษัทฯ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ NED และ NGE ซึ่งเป็นการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่ม บริษัทฯ หลังจากการควบรวมดังกล่าว
NGE มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านบาท และ NED ได้จดทะเบียนเลิก บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ และได้
ดาเนินการชาระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 170,049,286.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญจานวนทั้งสิ้น 170,049,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ใน
ราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ได้แก่
1. Silom Road Limited จานวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
3 | หน้า

ความเห็นของกิจการต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จานวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จานวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรร
ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร เต็มตามจานวนที่ได้รับการจัดสรร และได้รับชาระเงินจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
จานวนรวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง การร่วมกันเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ ซึ่ง
รู้จักกันเนื่องจากความสัมพั นธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้สิทธิ
ออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันสาหรับการเข้าเพิ่มทุน บริษัทฯ ในครั้งนี้ อัน
ถือเป็นการกระท าการอันมีลักษณะความสัม พันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน ( parties
acting in concert) ตามข้ อ 2 ของประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.7/2552 เรื่อ ง ก าหนดลั ก ษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และ
มาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แล้ว Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้ งเจตนาพร จะเข้ามาเป็ นผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ของบริษัท ฯ โดยมี สัดส่ วนการถือหุ้ นร้อยละ 53.48 ของทุ นจด
ทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จานวน
2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจานวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สาหรับการออก
หุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นจานวนทั้งสิ้น 195,500,000 หุ้น เป็นที่
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เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร จะมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จึง
ส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทฯ
(Mandatory Tender Offer) ตามหน้าที่ภายหลังการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจนมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้ามจุดที่
จะต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม
2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)
1.2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
1) ธุรกิจสานักพิมพ์
1.1) หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
ดาเนิ น ธุรกิ จภายใต้ ชื่อ ส านั กพิ ม พ์ “เนชั่ น บุ๊ ค ส์ ” ซึ่ งผลิ ต และจ าหน่ ายหนั งสือ พ็ อ กเก็ ต บุ๊ คที่ ได้ รับ ความ
ไว้วางใจ โดยได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้
จัดพิมพ์และจาหน่ายผลงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและการ
จัดการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน
การบัญชี การตลาด ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หมวดภาษา และการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาและการทดสอบความถนัดด้านต่าง ๆ หมวดศาสนา และปรัชญา ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับคาสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ และศาสตร์ด้านโหงวเฮ้งและฮวงจุ้ย หมวดทั่วไป ที่มีเนื้อหา
หลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่าง ๆ ของผู้อ่านในวงกว้าง เช่น ไลฟ์สไตล์/ชีวิตคนดัง สุขภาพ และ
หมวดนิยาย วรรณกรรม ที่เป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศ
1.2) สิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
ดาเนิ น ธุรกิ จผ่ าน NGE โดยเป็ น ผู้ ผ ลิต น าเข้ า และจ าหน่ ายสิ่งพิ มพ์ สาหรับ เยาวชนที่ ได้ รับ ลิ ข สิท ธิ์จาก
สานักพิมพ์ชั้นนาจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็น
เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยส่วนใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน
เช่น หนังสือนิทานภาพ และหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ
1.3) สิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย
ดาเนินธุรกิจผ่าน NGE โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง
สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมและฉบับ
นิ ย ายที่ ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ม าจากส านั ก พิ ม พ์ ชั้ น น าทั้ ง ภายในประเทศและประเทศญี่ ปุ่ น เช่ น Shueisha,
Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten และ Futabasha เป็นต้น จนถึงปี 2560 ได้รับลิขสิทธิ์ใน
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การพิมพ์และจัดจาหน่ายสิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชน ทั้งสิ้นจานวนมากกว่า 600 เรื่อง หรือมากกว่า 4,500 ปก
เช่น “นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “โดราเอมอน” “เครยอนชินจัง” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman”
“Blue Exorcist”, “คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Replace”, “คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Extra
Game”, “แพลตติ นั ม เอนด์ ” , “โบรุ โ ตะ”, “อั ก ขระสยบมาร”, “Blue Exorcist”, “JO JO Lion”,
“JOJONIUM”, “MASTER KEATON” , “เดธโน๊ต Pocket Edition”, “One Punch Man” “ การ์ตูนไทย
อาทิ “มีดที่ 13” เป็นต้น
2) ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ และบริการที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศชั้นนาและบริการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ ให้บริการมีทั้งหมด 231 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ และสมาชิกออนไลน์
ต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกและเป็นตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The
Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์โดยไม่มีลิขสิทธิ์ในสิ่งพิมพ์ คื อ หนังสือพิมพ์ The
Yomiuri Shimbun รวมถึง การให้บริการจัดส่งกับหนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับ
3) ธุรกิจดิจิทัล
ดาเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับรสนิยม
การอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แนวการบริการ การจัดการ ศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา ภาษา นิยาย วรรณกรรม
นิทาน การ์ตูน และอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค หลากหลายประเภท ครอบคลุมผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้า IT ของใช้ในบ้าน ของเล่น
ของใช้สาหรับเด็ก สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้ากีฬา อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เกม ดีวีดี และอื่น ๆ ผ่านทาง
ช่องทาง Website NSTORE.net แอพพลิเคชั่น Nation Books บน iOS และ android แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร
บน iOS และ android Social media ต่าง ๆ Line account อีเมล์ โทรศัพท์ และ Affiliate Program
4) ธุรกิจด้านการศึกษา
4.1) NJ Digital
สื่ อ การเรี ย นรู้ ภ าษาอั งกฤษในรู ป แบบที่ ทั น สมั ย สนุ ก เข้ า ใจง่ า ย และเข้ า กั บ พฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ รวมไปถึงสื่อโทรทัศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สื่อที่
มีความทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ และสร้างการ
เรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่งให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านการมุ่งเน้นและยกระดับ
มาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียน
มัธยมศึกษาทั่วประเทศหรือเทียบเท่า เพื่อนาไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ฟรีผ่านทาง Website
njdigital.net โดยมีการอัพเดตเนื้ อ หารายสัปดาห์ ได้แก่ คลิปฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ ข้อสอบและ
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แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม รูปภาพที่มีเสียงเพื่อเรียนรู้ทักษะการฟังและออกเสียง และคาศัพท์พร้อม
ความหมาย
4.2) Hello English
รายการภาษาอังกฤษที่มุ่งสอนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันในชีวิตประจาวันสาหรับคนทุกวัย นาเสนอใน
รูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสามารถนาไปใช้ได้จริง โดยออกอากาศ 4 วัน/สัปดาห์ทาง YouTube
4.3) NJ Special Admission
บริษั ท ฯ ได้ จัด ท าคู่ มื อส าหรั บ ทบทวนความรู้เตรี ยมสอบแอดมิชชั น ซึ่ งจัด ท าเป็ น ฉบั บ พิ เศษขึ้ น คื อ NJ
Admission 2017 ประกอบด้ ว ย ชุ ด หนั งสื อ จ านวน 2 เล่ ม โดยรวบรวมเนื้ อ หาบทเรี ย นและข้ อ สอบ
ดาเนินการสอนโดยคณาจารย์ชั้นนา การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT O-NET และ 7
วิชาสามัญ คู่มือฉบับนี้ใช้เป็นสื่อประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20 ซึ่งได้
จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 และถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยัง
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมากกว่า 500 โรงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนความรู้ผ่านทาง
Website ได้ตลอดปี
5) ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์
ด าเนิ น ธุรกิ จ ผ่ า นบริ ษั ท วัน เวิล ด์ มี เดี ย จ ากั ด (“OWM") ที่ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต หนั งสื อ พิ ม พ์ แ จกฟรีภ ายใต้ ชื่อ “Rabbit
Today” ที่ มีเนื้ อหาเกี่ย วกับการด าเนิ นชีวิต ประจาวันในเมือ ง โดยแจกฟรี 5 วัน ต่อ สัป ดาห์ ทางสถานี รถไฟฟ้ า
รถไฟฟ้าใต้ดิน เคอรี่ และร้านทรู คอฟฟี่ และผลิตสื่อโฆษณาบน Social media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter,
Instagram และ YouTube โดยมีรายได้หลักจาก 2 ส่วน คือ (1) รายได้จากการขายโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี
(Free Sheet) ภายใต้ ชื่ อ Rabbit Today ควบคู่ กั บ การขายโฆษณ าบนสื่ อ ออนไลน์ ได้ แ ก่ Website and
Facebook รวมถึงการผลิตคอนเทนต์ให้ลูกค้าสาหรับการลงโฆษณาดังกล่าว (Content Production) (2) รายได้
จากการรับจ้างและให้บริการดาเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมงานขายและงานบริการตัวแทนประกันภัย และ/หรือ
บริษัทประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ผ่าน Website หรือช่องทาง Social media
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1.3. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
ตาราง โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ปี 2558 - ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2558
ล้านบาท

ปี 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด

ปี 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

โครงสร้างรายได้
ธุรกิจสานักพิมพ์
ธุรกิจตัวแทน
จาหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและ

115.41

50.70

89.74

49.25

76.36

48.25

31.12

39.37

65.54

28.79

54.72

30.03

49.55

31.31

26.88

34.02

1.87

0.82

3.63

1.99

2.84

1.79

1.58

2.00

28.20

12.39

13.19

7.24

8.53

5.39

3.79

4.80

-

0.00

-

0.00

-

0.00

3.08

3.90

211.02

92.71

161.28

88.51

137.28

86.74

66.44

84.09

16.60

7.29

20.93

11.49

20.99

13.26

12.56

15.91

227.62

100.00

182.21

100.00

158.27

100.00

79.01

100.00

บริการที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจดิจิตอล
ธุรกิจด้านการศึกษา
ธุรกิจโฆษณาบน
หนังสือพิมพ์แจกฟรี
และสื่อออนไลน์
รายได้จากการขาย
และการให้บริการ
รายได้อื่น1/
รวม
ที่มา:
หมายเหตุ:

แบบ 56-1 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1/ รายได้อื่น เช่น รายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ

1.4. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
แผนภูมิ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(“บริษัทฯ
”
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1.5. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
ตาราง งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปี 2558 – งวดเก้าเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

งวดสิ้นปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน
ปี 2560
ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
121.43

100.92

84.04

60.20

33.95

89.58

60.36

53.24

39.73

32.49

รายได้ดอกเบี้ย

8.55

8.90

6.03

5.26

3.15

รายได้อื่น

8.06

12.03

14.96

9.22

9.41

รวมรายได้

227.62

182.21

158.27

114.41

79.01

ต้นทุนขายและการให้บริการ

(153.89)

(99.80)

(73.04)

(52.53)

(71.64)

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(39.66)

(31.16)

(28.52)

(19.97)

(18.08)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการ
ประกอบธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงิน

(46.52)

(47.97)

(44.65)

(34.34)

(114.39)

-

(204.45)

-

-

-

(1.01)

(0.87)

(0.79)

(0.58)

(0.56)

(241.07)

(384.25)

(146.99)

(107.42)

(204.66)

(13.45)

(202.03)

11.28

6.99

(125.66)

(5.08)

(11.82)

(4.10)

(3.32)

(6.07)

(18.53)

(213.86)

7.18

3.67

(0.11)

(1.25)

0.04

0.02

(131.73)
(0.77)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ

รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ

ตาราง งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ปี 2558 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากที่มีข้อจากัดการใช้
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์

68.41
250.71
47.23
6.55
5.6
223.56
1.1
603.16
0.8
3.13

ปี 2559
20.83
243.52
50.34
6.06
6.56
24.33
1.62
353.26
0.4
1.21

ปี 2560
92.22
103.02
62.42
3.56
14.73
18.65
0.67
295.27
0.4
1.12

ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2561
111.24
12.03
1.95
4.13
16.81
5.13
151.29
5.54
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4.2
15.43
2.00
23.24
376.49

ปี 2560
12.62
11.33
0.50
25.97
321.24

ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2561
58.63
5.25
1.82
71.25
222.54

9.92
122.83
9.7
15.39
0.13
5.42
163.37

75.57
6.12
10.46
0.01
3.9
1.04
97.1

13.17
3.94
10.53
4.65
0.94
33.22

10.80
35.36
12.64
4.79
1.20
64.79

8.14

11.35

12.72

13.61

0.85
8.99
172.37
259.25
170.05
272.71
3.8
10.65
29.65
0.18
487.03
659.4

0.9
12.26
109.35
259.25
170.05
272.71
4.09
10.65
(189.7)
(0.65)
267.14
376.49

0.85
13.57
46.79
259.25
170.05
272.71
4.21
10.65
(183.14)
(0.04)
274.44
321.24

0.82
14.43
79.22
259.25
170.05
272.71
10.65
(310.02)
(0.07)
143.32
222.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีขายทีย่ ังไม่ถึงกาหนดชาระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมายทีจ่ ัดสรรแล้ว
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2558
21.58
26.54
4.19
56.24
659.4

ปี 2559

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ
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ตาราง สรุปกระแสเงินสดของบริษัทฯ ปี 2558 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2561

งวดสิ้นปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

ปี 2559

ปี 2560

6.81
(148.33)
(12.56)

(43.72)
10.35
(14.21)

(61.62)
133.48
(0.48)

(53.95)
76.13
(3.17)

(154.09)

(47.58)

71.39

19.02

222.49
68.41

68.41
20.83

20.83
92.22

92.22
111.24

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ

ตาราง อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ปี 2558 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2561 1/

งวดสิ้นปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558

ปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
3.69
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
2.24
ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน)
71
ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน)
537
ระยะเวลาการชาระหนี้ (วัน)
307
Cash cycle (วัน)
301
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
27.07
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
(8.14)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
(3.69)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
(2.70)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.33
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Debt Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.35

ปี 2560
3.64
3.24
109
445
357
197

8.89
7.76
148
106
219
35

2.34
1.90
126
78
48
157

38.12
(117.37)
(56.71)

46.79
4.54
2.66

(7.83)
(166.73)
(91.91)

(41.29)
0.35

2.06
0.45

(59.19)
0.46

0.41

0.17

0.55

ที่มา: แบบ 56-1 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ: 1/ คานวณจากงบการเงินรวม(สอบทานแล้ว) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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1.6. สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
1) รายได้
รายได้จากการดาเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจสานักพิมพ์ ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจด้านการศึกษา และรายได้อื่น โดยในปี 2558 – 2560
และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 227.62 ล้านบาท 182.21 ล้านบาท 158.27 ล้านบาท และ 79.01
ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่าง ปี 2558 – 2560 ลดลง
เท่ ากับ ร้อยละ 15.40 ทั้ งนี้ คาดว่าเกิด จากการชะลอตัวของอุ ตสาหกรรมสิ่ งพิ ม พ์แ ละพฤติ กรรมของผู้ บริโภคที่
เปลี่ยนไป
2) อัตรากาไรขั้นต้น
ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีกาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.07 ร้อยละ 38.12 ร้อยละ 46.79 และ ร้อย
ละ (7.83) ตามลาดับ โดยการเปลี่ย นแปลงของอัต ราก าไรขั้ น ต้น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดช่ว งปี 2558 – 2560 มาจาก
มาตรการในการควบคุมและลดต้นทุนอื่น ๆ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการจัดทาต้นฉบับและค่าลิขสิทธิ์ลดลง ทั้งนี้ อัตรา
กาไรขั้นต้นในงวดเก้าเดือนย้อนหลัง ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปรับตัวลดลง เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ
บริษัทฯ เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 จึงมีต้นทุนคงที่สูง รวมไปถึงต้นทุนในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ฟรีชีท
ที่ค่อนข้างมาก ประกอบกับการไม่สามารถรับรู้รายได้ในช่วงเริ่มดาเนินงาน จึงทาให้อัตรากาไรข้างต้นในงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ ลดต่าลง
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจาหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผล
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริ ห ารรวมทั้ งสิ้ น 86.18 ล้ านบาท 283.58 ล้ า นบาท 73.17 ล้ านบาท และ 132.47 ล้ า นบาท
ตามลาดับ สาเหตุที่ในปี 2559 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวนมาก เป็นผลมา
จากในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์จากมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ ได้ตั้งสารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจาหน่ายลิขสิทธิ์สาหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จานวน 204.45 ล้านบาท โดยใช้นโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าลดลงสาหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัย และค้างนาน ได้แก่ สินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน
จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สาหรับ
สินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 18 เดือน จะมี การพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้
แบบขายเหมาลดราคา และสาหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาชั่งกิโล และ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่ม บริษัทฯ มีการ
บันทึกสารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในกลุ่ม NMG จานวน 54.09 ล้านบาท และ
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จานวน 5.45 ล้านบาท เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เริ่มดาเนิน
ธุรกิจในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่าของค่าความนิยมที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจ
อาจเกิดการด้อยค่า จากดุลยพินิจของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฯ จึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว
ซึ่งหากคานวณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ของ
บริษัทฯ ในปี 2558 – 2560 พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง
การประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 79.13 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจต่อปี
(CAGR) ปี 2558 – 2560 ติดลบเท่ากับร้อยละ 2.08 อันเนื่องมาจากการปรับลดของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
และการตลาด
4) กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คือ ขาดทุน 18.53 ล้านบาท ขาดทุน 213.86 ล้านบาท
กาไร 7.18 ล้านบาท และ ขาดทุน 131.73 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับติดลบร้อยละ 8.14
ติดลบร้อยละ 117.37 มีค่าบวกร้อยละ 4.54 และ ติดลบร้อยละ 166.73 ตามลาดับ โดยมีสาเหตุมาจากการลดลง
ของยอดขายในกลุ่มหนังสือและรายได้จากการเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง และมี
รายการจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกการเป็นตัวแทนหนังสือพิมพ์จาก The
Yomiuri Shimbun อย่างไรก็ตาม กลุ่ม บริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร โดยกลุ่มบริษัทฯ พยายามควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 321.24 ล้านบาท ลดลงจานวน 55.25 ล้านบาทจาก
376.49 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่
การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว จานวน 140.50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 376.49 ล้านบาท ลดลงจานวน 282.91 ล้านบาทจาก
659.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 42.90 โดยสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่
การตั้งสารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและมุ่งเน้นการผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ทากาไรให้แก่กลุ่ม บริษัทฯ จานวน 199.23 ล้านบาท และ
การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จานวน 17.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อลิขสิทธิ์น้อยลงและเลือกสรร
หนังสือมากขึ้น
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

6) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจานวน 46.79 ล้านบาท ลดลง 62.56 ล้านบาท จาก 109.35 ล้าน
บาท ณ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 57.21 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลง
63.02 ล้านบาท จาก 172.37 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 36.56 โดยการลดลงของหนี้สินรวม
ในแต่ละปีเป็นผลมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 274.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 7.30 ล้านบาท
จาก 267.14 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.73 โดยเพิ่มขึ้นจากกาไรจากผลประกอบการ
โดยมีกาไรสุทธิสาหรับปีจานวน 7.18 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 267.14 ล้านบาท ลดลงจานวน 219.89 ล้านบาท
จาก 487.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 45.15 โดยลดลงจากขาดทุนจากผลประกอบการ
โดยมีขาดทุนสุทธิสาหรับปีจานวน 213.86 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการ
ประกอบธุรกิจ
1.7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รายชื่อ ผู้ถือหุ้ นก่ อนการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้แ ก่บุค คลในวงจากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ Silom
Road Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ตาราง รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวนนท์ วรรณป้าน
นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล
นายเฉลิมชัย เอียสกุล
นายวิชัยยา เมนอน
นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
รวม

จานวนหุ้น
120,808,387
6,000,000
2,670,000
1,953,000
1,264,000
1,000,000
900,000
820,500
820,000
700,000
38,600
23,800
33,050,999
170,049,286

ร้อยละ
71.04
3.53
1.57
1.15
0.74
0.59
0.53
0.48
0.48
0.41
0.02
0.01
19.45
100.00

ที่มา: SETSMART
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และจัดสรรให้
Silom Road Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และก่อนการทาเสนอซื้อ โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อในทะเบียนผู้
ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และปรับปรุงด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ได้แก่
หุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับ SRL จานวน 175,950,000 หุ้น หุ้นที่เสนอขายให้กับนายวิโ รจน์ จานวน 19,550,000
หุ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น
175,950,000
120,808,387
19,550,000
6,000,000
2,670,000
1,953,000
1,264,000
1,000,000
900,000
820,500
820,000
700,000
38,600
23,800
33,050,999
365,549,286

Silom Road Limited
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 1/
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวนนท์ วรรณป้าน
นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล
นายเฉลิมชัย เอียสกุล
นายวิชัยยา เมนอน
นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
รวม
1/

ร้อยละ
48.13
33.05
5.35
1.64
0.73
0.53
0.35
0.27
0.25
0.22
0.22
0.19
0.01
0.01
9.04
100.00

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: 1/ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทาร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 (1)
ของประกาศ ทจ.7/2552 เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่ จะบริหารบริษัทฯ
ร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้ รวมถึงทั้งสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรแล้ว ทั้งสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มบุคคลที่จ ะเข้าเป็นบุคคลที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทน
กรรมการเดิม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
ตาราง รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และหลังการทาคาเสนอซื้อ

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1
2

Silom Road Limited 1/
บ ริ ษั ท เนชั่ น มั ล ติ มี เ ดี ย กรุ๊ ป จ ากั ด
(มหาชน)
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
นายสมบัติ พานิชชีวะ

3
4

ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ตอบรับคาเสนอซื้อ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
175,950,000
48.13

ผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับคาเสนอซื้อ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
179,119,150
49.00

120,808,387

33.05

-

-

19,550,000
6,000,000

5.35
1.64

186,430,136
-

51.00
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ลาดับ

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ตอบรับคาเสนอซื้อ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
2,670,000
0.73
1,953,000
0.53
1,264,000
0.35
1,000,000
0.27
900,000
0.25
820,500
0.22
820,000
0.22
700,000
0.19
38,600
0.01
23,800
0.01
33,050,999
9.04
365,549,286
100.00

นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวนนท์ วรรณป้าน
นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล
นายเฉลิมชัย เอียสกุล
นายวิชัยยา เมนอน
นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
รวม

หมายเหตุ: 1/

ผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับคาเสนอซื้อ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
365,549,286
100.00

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือ
โดยคนต่างด้าวจากจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้น SRL ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติจึงสามารถที่จะซื้อและ
ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ได้ที่ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด

1.8. โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ก่อนการทาคาเสนอซื้อ
ตาราง รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล
นายพนา จันทรวิโรจน์
นายวรพจน์ จรรย์โกมล
นายสมชาย มีเสน
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร1/
นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

ที่มา:
หมายเหตุ:

ตาแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตลท.
1/ แทน Mr. Ka Ming Jacky Lam เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ

ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 195,500,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ
53.48 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
จานวน 2 ท่าน
อนึ่ ง กรรมการตั วแทนของกลุ่ ม ผู้ท าค าเสนอซื้ อจ านวน 1 ท่ าน คื อ นายวิโรจน์ ตั้ งเจตนาพร ได้เข้ าดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออีก 1 ท่าน ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการของกิจการและกรรมการผู้มีอานาจ
ผูกพันของกิจการ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้
1) ปัจจุบันและภายหลังการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้
-

คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทาคา
เสนอซื้อจานวน 1 ท่าน (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพั นกิจการ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพนา
จัน ทรวิโรจน์ หรือ นายสมชาย มีเสน หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่งรวมเป็ นสองคน และ
ประทับตราสาคัญบริษัทฯ

2) ภายหลังที่กิจการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ 2 ท่าน
โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
กิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด
-

คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทาคา
เสนอซื้อจานวน 2 ท่าน

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกิจการ จะมีการระบุภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทาคา
เสนอซื้อ

นอกจากนี้ กรรมการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่การลาออกหรือครบกาหนดวาระการดารง
ตาแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลท.”)
2. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการที่ปรากฏในคาเสนอซื้อ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ปรากฏในคาเสนอซื้อ (แบบ 247-4) มีความถูกต้องใน
สาระสาคัญ
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

3. ความสัมพันธ์หรือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของกิจการกับกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ทั้งในฐานะส่วนตัว ในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ หรือในฐานะตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นของกรรมการของบริษัทฯ
ในนิติบุคคลกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงที่มีหรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การ
บริหาร ฯลฯ)
3.1. สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่กลุ่มผูท้ าคาเสนอซื้อกระทาขึ้นก่อนการยื่นคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ ดังนี้
(1) สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“สัญญา
จองซื้อหุ้นสามัญฯ”)
(1-ก) คู่สัญญา
ผู้จองซื้อ:

Silom Road Limited (“SRL”) และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นาย
วิโรจน์”) (รวมเรียกว่า “นักลงทุน”)

ผู้ออกหลักทรัพย์:

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

(2) วันที่ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ
27 พฤศจิกายน 2561
(3) หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ
ตาราง จานวนหุ้นภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ

175,950,000

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
48.13

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ
48.13

-

19,550,000

5.35

5.35

-

195,500,000

53.48

53.48

ประเภทหลักทรัพย์

รุ่น

หุ้นสามัญ (เสนอขายให้ SRL)

-

หุ้นสามัญ (เสนอขายให้ นายวิโรจน์)
รวม

จานวนหลักทรัพย์ (หุ้น)

(4) ชื่อที่ปรึกษาในการทาสัญญาจองหุ้นสามัญฯ
บริษัท สานักกฎหมาย แคปปิตอล จากัด
(5) เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญาจองหุ้นสามัญฯ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา
-

SRL ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการ และกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ มทุ น เป็ น จานวนทั้ งสิ้น 175,950,000 หุ้ น ที่ ราคาหุ้น ละ 1.40 บาท เป็ น จานวนเงินรวมทั้ งสิ้ น
246,330,000 บาท
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

-

นายวิโรจน์ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการและกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เป็ น จ านวนทั้ งสิ้ น 19,550,000 หุ้ น ที่ ราคาหุ้ น ละ 1.40 บาท เป็ น จ านวนเงิน รวมทั้ งสิ้ น
27,370,000 บาท

-

เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติ
รายการดังนี้
▪ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกิจการ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วน
หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจานวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ 35.00 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
▪ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการแบบกาหนดวัตถุประสงค์
▪ อนุ มัติการเพิ่มทุ นของกิจการให้แก่นักลงทุ น ผ่านการเสนอขายหุ้น ที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจากัดคือ SRL และ นายวิโรจน์
▪ อนุมัติการเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้กับนัก
ลงทุน
▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ของกิจการในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุน
แทน Mr. Ka Ming Jacky Lam
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันกิจการเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลง
ลายมือชื่อร่วมกับนายพนา จันทรวิโรจน์ หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล หรือ นายสมชาย มีแสน
คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของกิจการ
(ข) กิจการได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ให้แก่บุคคลในวงจากัดจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (“NGE”) และบริษัท วันเวิลด์
มีเดีย จากัด (“OWM”) มีมติอนุมัติรายการดังนี้
▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุน
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลง
ลายมือชื่อร่วมกับกรรมการท่านอื่นอีก 1 ท่านพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
(ง) ในกรณี ที่กิจการเข้าทาสั ญ ญากับ คู่สัญ ญาใด ๆ ก่อนวันที่จองซื้อหุ้น สามัญ ฯ จะเสร็จสิ้น และหาก
สัญญาดังกล่าวมีการกาหนดเรื่องการห้ามเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมกิจการ (Change in Control
Restriction) กิจการต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาดังกล่าวก่อน
(จ) ไม่ มีเหตุ ก ารณ์ ห รือการกระท าใดที่ เกิด ขึ้ น ที่ อาจส่งผลให้ กิ จการ หรือ บริษั ท ย่อ ยถู ก ฟ้ องร้อ งหรื อ
ดาเนินการตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรง
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-

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
กิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ มีมติอนุมัติรายการดังนี้
▪ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของนักลงทุนอีก 1 ท่าน เพื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของกิจการ
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันกิจการตามที่นักลงทุนแจ้งเพื่อขอแก้ไขใน
ภายหลัง

3.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ หรือผู้มีอานาจกระทาการผูกพันกับกลุม่ ผู้ทาคา
เสนอซื้อ (ในกรณีทกี่ ลุม่ ผู้ทาคาเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ของบริษทั ฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นนิติบุคคล)
ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ถือหุ้นสามัญ ในกิจการเป็นจานวนทั้งสิ้น 195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ โดย SRL เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจานวนทั้งสิ้น 175,950,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและ
สิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 48.13 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ
นายวิโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจานวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับ
ร้อยละ 5.35 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

แผนภาพ โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารของ ASM และ ASMH

หมายเหตุ: - กรอบในประหมายถึงกลุ่มบุคคลที่กระทาการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert)
- ณ วั น ที่ ยื่น ค าเสนอซื้ อ Chit Lom Limited (ผ่า นการถื อ หุ้ น โดย CGS – CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.) ซึ่ งเป็ น บริษั ท ลงทุ น
ภายใต้กองทุนที่บริหารโดย Argyle Street Management Limited (“ASM”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Argyle Street Management Holding
Limited (“ASMH”) เช่นเดียวกับ SRL ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“NMG”) (NMG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 33.05 ของหุ้นที่ออกชาระแล้วทั้งหมดของกิจการ ก่อนการทาคาเสนอซื้อ ) จานวน 391,972,000 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 9.64 ของหุ้น ที่ ออกและชาระแล้วทั้ งหมดของกิจการและสิ ทธิอ อกเสี ยงทั้ งหมดของ NMG ทั้ งนี้ ผู้รับผลประโยชน์ ภายใต้ Chit Lom
Limited คือ ผู้ถือหน่วยในกองทุน อย่างไรก็ตาม Mr. Kin Chan และ Miss Yick Yee Angie Li (สองในสามท่านของบุคคลที่มีอานาจควบคุม
สูงสุดและผู้รับประโยชน์สูงสุดของ SRL) ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน ASM และ Mr. V Nee Yah เป็นกรรมการใน ASM

3.3. ความสัมพันธ์อนื่ ๆ หากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือ
กรรมการของกิจการ
ไม่มี
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4. ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถือหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อพิจารณาคาเสนอ
ซื้อของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ (แบบ 247-4) และรับทราบรายงานความเห็นของ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด (“ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็น
ต่อคาเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจานวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายพนา จันทรวิโรจน์
นายวรพจน์ จรรย์โกมล
นายสมชาย มีเสน
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

ตาแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม
/
/
/
/
/
/
/

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการให้ ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคาเสนอซื้อ กรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ของดออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการที่งดออกเสียงได้แก่
1. นายวิ โรจน์ ตั้ งเจตนาพร ซึ่ งเป็ น ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ และเป็ น บุ ค คลที่ ก ระท าการร่ วมกั น กั บ SRL เพื่ อ การเข้ าถื อ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (parties acting in concert)
4.1. เหตุผลที่สมควรจะตอบรับและ/ หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธคาเสนอซื้อ
คณะกรรมการของกิจการ (ไม่รวมกรรมการที่ของดออกเสียงเนื่องจากอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ได้พิจารณา
แบบค าเสนอซื้ อ (แบบ 247-4) และความเห็ น ของที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระของผู้ ถื อ หุ้ น ต่ อ ค าเสนอซื้ อ ซึ่ งได้
ทาการศึกษาความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย และใช้วิธีการในการประเมินมูลค่าบริษัทฯ
ที่เป็นที่ยอมรับกันหลายวิธีแล้ว และเห็นด้วยกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ราคาเสนอซื้อ โดยคณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความ
เหมาะสม แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคตได้ แต่เมื่อที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ
ปัจจุบันได้เหมาะสมที่สุด ดังนั้น ที่คณะกรรมการของกิจการเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 1.14 บาทต่อ
หุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 417.02 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอซื้อของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออยู่สูงกว่าราคาดังกล่าวที่ร้อย
ละ 22.81 ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่าราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาว่าราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 อยู่
ที่ 2.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อเป็นร้อยละ 57.14 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นอาจสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
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หลักทรัพย์ฯ ในราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ประกาศโดยผู้ทาคาเสนอซื้อ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า
ผู้ถือหุ้นควรปฏิเสธคาเสนอซื้อ ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีสภาพ
คล่องต่า และมีความผันผวนในช่วงการทาคาเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นควรคานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้นบริษัทฯ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามจานวน ราคา และระยะเวลาที่ต้องการได้
อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลอานาจของกลุ่ม ผู้ทาคาเสนอซื้อ เนื่องจาก
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อเสร็จสมบูรณ์ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 ของจานวนหุ้น
ทั้งหมดของกิจการ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถควบคุมทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในเรื่องทั่วไป เช่น การรับรองงบการเงินประจาปี การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้
หากกรณีมีผู้ถือหุ้นของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ จนเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื้อเพิ่มขึ้น
เป็นมากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จะทาให้กลุ่มผู้ทาคา
เสนอซื้อสามารถควบคุมการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรือ่ งที่สาคัญ เช่น การเพิ่มทุน การซื้อขายกิจการ การควบรวม
กิจการ รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อการเสนอซื้อครั้งนี้ เป็นไปภายใต้ภาวะเศรฐกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน ความคิดเห็นของคณะกรรมการเป็นเพียงส่วนหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ การตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ควบคู่กับปัจจัยอื่น ที่กล่าวถึง
ข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานและมีความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงต่าง ๆ
และสามารถยอมรับ ความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และราคาหุ้ นของบริษัท ฯ ได้ อาจ
พิจารณาตอบรับคาเสนอซื้อเพียงบางส่วน หรือปฏิเสธคาเสนอซื้อเพื่ อโอกาสของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการทา
คาเสนอซื้อ ในการตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซื้อดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
4.2. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการของกิจการแต่ละรายและจานวนหุ้นที่กรรมการแต่ละรายนั้นถืออยู่ (เฉพาะใน
กรณีที่ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตาม 4.1 ไม่เป็นเอกฉันท์)
ไม่มี
4.3. ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายที่ผู้เสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อ รวมทั้งความเป็นไปได้ของ
แผนงานและนโยบายดังกล่าว
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้ระบุนโยบายและแผนงานในการบริหารบริษัทฯ ในคาเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สถานภาพของบริษัทฯ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่กลุ่ม
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ผู้ทาคาเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใน
ขณะนั้น
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อประสงค์ที่จะคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของ
กิจการในตลท. ตลอดช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุด ระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ ทาให้การบริหารงาน
ของบริษัทฯ ยังสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบในระยะเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ คุณสมบัติในการดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลท. ของบริษัทฯ
อาจได้รับผลกระทบ เนื่องจากคุณสมบัติในการดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลท. เรื่องการกระจายการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (“Free Float”) กาหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่ า 150
รายและถือหุ้นรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ทว่า Free Float ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ
13.47 ของทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการดารงสถานะการเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กล่าวไปข้างต้น
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจพิจารณาขาย
หุ้นบางส่วนภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณ สมบัติ Free Float ตามเกณฑ์ การดารง
สถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ตลท. จะมีห นังสือแจ้งถึงกรณี ดังกล่าวและให้บ ริษั ทฯ ดาเนินการ
กระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ภายใน 1 ปี ทว่า หากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่สามารถดาเนินการกระจาย
การถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มในอัตราตามสัดส่วน Free
Float ที่ ไม่ค รบถ้ วน ตามกฎเกณฑ์ ข อง ตลท. ซึ่งเท่ ากับ 119,664.79 – 239,329.57 บาท ในปี แรกที่ ต้อ งจ่ าย
ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม และจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ในอัตรา 59,832.39 บาทต่อปี จนกว่าบริษัทฯ จะสามารถดาเนินการ
กระจายการถือหุ้นให้ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์
2. นโยบายและแผนการบริหารบริษัทฯ
2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจตามแผน
ธุรกิจหลักของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เช่นเดิม เนื่องจาก กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้การดาเนินงานของ OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้เห็นถึงความสาเร็จของธุรกิจดังกล่าวในประเทศฮ่องกง และเล็งเห็น
ว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ
นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานภาพทาง
การเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นอื่น ๆ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ อาจพิจารณา
ทบทวนและปรับ ปรุงนโยบายการดาเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของบริษัท ฯ เพื่ อให้มีความเหมาะสมกับการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
24 | หน้า

ความเห็นของกิจการต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสาคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคา
เสนอซื้อ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้รับอนุมัติอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
นอกจากนี้ SRL และนายวิโรจน์ รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้อ งและญาติส นิท รวมถึงบุค คล และ/หรือนิติ บุ คคลอื่น ที่
เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ SRL และนายวิโรจน์ ไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษั ทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะ
เดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ เช่นกัน
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมี
นัยสาคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษั ทฯ จึงจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารกิจการของผู้ทาคาเสนอซื้อ ในระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่ม
ผู้ทาคาเสนอซื้อไม่ได้ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ และไม่มีแผนการประกอบธุรกิจ
ในลั กษณะเดี ยวกัน หรือ แข่งขันกั นกั บบริษั ทฯ เช่ นกั น อย่างไรก็ตาม ผู้ ทาค าเสนอซื้ ออาจจะเปลี่ย นแปลง
แผนการดาเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นอื่น ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ ในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน
2.2. การขยายการลงทุนหรือกาลังการผลิต
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่ จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มกาลังการผลิตอย่างมีนัยสาคัญที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนการลงทุนตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
อย่างไรก็ต าม หากมี ความจาเป็น กลุ่ม ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจร่วมกัน กับบริษัท ฯ ในการทบทวนและปรับปรุง
แผนการขยายการลงทุนหรือกาลังการผลิตที่จาเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การ
บริหารจัดการ การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนั้น
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมี
นัยสาคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษั ทฯ จึงจะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายและแผนการขยายการลงทุนหรือกาลังการผลิต ของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อในระยะเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ
ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ทั้งนี้ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อยังคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ของแผนการ
ขยายกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าการขยายกิจการดังกล่าวสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับและผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นให้กับบริษัทฯ ได้โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ประกอบกับกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ
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มีประสบการณ์ลงทุนในธุรกิจสื่อและธุรกิจมีเดียในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการของกิจการจึงมีความเห็นว่าแผนการขยายกิจการในอนาคตของกลุ่มผู้ทาคา
เสนอซื้อน่าจะมีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2.3. การปรับโครงสร้างองค์กร
ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 195,500,000 หุ้นหรือคิดเป็น
ร้อยละ 53.48 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ จานวน 2 ท่าน
อนึ่ง กรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจานวน 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออีก 1 ท่าน ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการของ
กิจการและกรรมการผู้มีอานาจผูกพันของกิจการ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้
1) ปัจจุบันและภายหลังการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้
-

คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของ
ผู้ทาคาเสนอซื้อจานวน 1 ท่าน (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย
พนา จันทรวิโรจน์ หรือ นายสมชาย มีเสน หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสอง
คน และประทับตราสาคัญบริษัทฯ

2) ภายหลังที่กิจการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ 2 ท่าน
โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
ใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด
-

คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของ
ผู้ทาคาเสนอซื้อจานวน 2 ท่าน

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกิจการ จะมีการระบุภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของ
ผู้ทาคาเสนอซื้อ

นอกจากนี้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่การลาออกหรือครบกาหนดวาระ
การดารงตาแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)
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คณะกรรมการของกิ จ การมี ค วามเห็ น ว่ า กลุ่ ม ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ ยั ง ไม่ มี อ านาจควบคุ ม มติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการที่ต้องการเสียงข้างมากได้ด้วยตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อซึ่งยังมีสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน จึงจาเป็นที่จะต้องมีกรรมการอิสระ
ผู้เป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร
และหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบปฏิบัติของกิจการ ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กฎระเบียบของตลท. และกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสาคัญ
2.4. แผนการได้มา และจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจบริษัทฯ ในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลารับซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลง
ที่จาเป็นอื่น ๆ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงการจาหน่ายสินทรัพย์ดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในกรณีทกี่ ลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสาคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคา
เสนอซื้อ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง แผนการได้มา
และจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทา
คาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงแผนการได้มา
และจาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้การดาเนินงานของ OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้น จึงมีความ
เป็น ไปได้น้อยมากที่ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะท ารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อย
ดังกล่าว นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สะสมของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ คณะกรรมการของ
กิจการมีความเห็นว่าแผนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต น่าจะมีประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน
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2.5. โครงสร้างทางการเงิน
กลุ่ ม ผู้ท าค าเสนอซื้ อ ไม่มี แ ผนที่ จ ะเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน ของบริษั ท ฯ อย่างมี นั ยส าคั ญ ในช่ว ง
ระยะเวลา 12 เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึง
การเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้ วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดผลกระทบใด ๆ ต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
การเงินอย่างมีนัยสาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะ
ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อในระยะเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ
ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน
2.6. นโยบายการจ่ายปันผล
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลอย่างมีนัยสาคัญในระยะเวลา
12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะยังคงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30.00 ของกาไร
สุท ธิของแต่ละบริษัท ฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ) ในแต่ละปีห ลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล สารองตาม
กฎหมาย และสารองอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง หากมีความจาเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กาหนดไว้ข้างต้น หรือ
อาจงดเว้นการจ่ายปันผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจาเป็นและความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จ่ายปันผลอย่างมีนัยสาคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึง
จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อในระยะเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจมีความจาเป็นจ่ายเงินปันผลในอัตราทีน่ ้อยกว่าที่กาหนดไว้ หรืออาจงดเว้นการ
จ่ายปันผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจาเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน
2.7. รายการระหว่างกัน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิและขั้นตอนการอนุมัตริ ายการระหว่างกันตาม
ข้อกาหนดของตลาดลหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
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การทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้อง/หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
ก่อนการทาคาเสนอซื้อ
บริษัทฯ กับกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีการทารายการระหว่าง
กัน
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งนโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในอนาคต กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อและ
บริษัทฯ จะดาเนินการและเปิดเผยข้อมูลสาหรับการทารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับบริษัทฯ ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่าง
กันต่าง ๆ ได้ทาขึ้นโดยมีเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญจากนโยบาย
การทารายการระหว่างกันในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อตามที่ระบุไว้ในคาเสนอ
ซื้อ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งนโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษัท
ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ และสถานะของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
จึงจาเป็นที่จะต้องมีกรรมการอิสระผู้เป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีสวนได้
ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร และต้องดาเนินการให้เป็นไปตามตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เสมือนทากับ
บุคคลภายนอก และจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดย
พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถอื หุ้นทุกรายเป็นสาคัญ
5. ความเห็นชอบของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่สานักงานให้
ความเห็นชอบ
โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซื้อของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) ตามเอกสารแนบ
กิจ การขอรับ รองว่า ข้ อความข้ า งต้ น ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน ตรงต่ อ ความจริง ไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ อ าจท าให้ บุ ค คลอื่ น ส าคั ญ ผิ ด ใน
สาระสาคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

โดยกลุ่มผู้ทาคาเสนอซือ้
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

เสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

จัดทาโดย
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

19 ธันวาคม 2561
เรื่อง

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร

เรียน:

ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ”) ได้เข้าซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) จานวน
195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 53.48 ของหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ
1.40 บาท ซึ่งคิดเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 273,700,000 บาท ("ราคาซื้อขาย")
เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50.00 ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ (Trigger Point) ที่ต้องทาคา
เสนอซื้อภายใต้ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ได้ยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2561 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ
บริษัทฯ
ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ให้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (“รายงานทางการเงิน
อิสระ” หรือ “รายงานความเห็นฯ ”) ทั้งนีใ้ นการจัดทารายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษา คาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ และข้ อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ
รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต
ของบริษัทฯ จนถึงข้อมูลอื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดเตรียมคาเสนอ
ซื้อ รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง แสดงถึงมุมมองล่าสุดที่มีต่อบริษัท
ฯ และไม่มีการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตที่อาจมีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษา
ทางการเงิ น อิ ส ระมิ ไ ด้ มี ก ารท าการตรวจสอบ สอบทาน หรื อ ประเมิ น ราคาสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น ของบริ ษั ท ฯ เป็ น การ
เฉพาะเจาะจง และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกลุ่ม
ผู้ทาคาเสนอซื้อให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใน
แง่มุมต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ อย่างไรก็ดี การตัดสินใจสุดท้ายในการตอบรับหรือปฏิเสธคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ เป็นสาคัญ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

คานิยาม
“CAGR”

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate)

“DCF”

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

“EV”

มูลค่ากิจการ (Enterprise Value)

“FCFF”

กระแสเงินสดอิสระของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)

“Kd”

อัตราดอกเบีย้ จากการกูย้ ืม (Cost of Debt)

“Ke”

อัตราต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity)

“NGE”

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด

“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

“NMG”

บริษัท เนชั่น มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

“NTA”

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Tangible Assets)

“OWM”

บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จากัด

“EV/EBITDA”
“P/BV”

อัตราส่วนมูลค่าบริษัทฯ ต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษี
เงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio)

“P/E”

อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Ratio)

“VWAP”

“Wd”

มูลค่าหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์
(Volume
Weighted Average Price)
อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of
Capital)
สัดส่วนของหนี้ (Weight of Debt)

“We”

สัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (Weight of Equity)

“ตลท.”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จากัด

“WACC”

“การเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน”หรือ “การ การเข้าทารายการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จานวน
เข้าทารายการดังกล่าว”
195,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิด
เป็นมูลค่า 273,700,000 บาท ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์
ตั้งเจตนาพร
“กลุ่มบริษัทฯ”
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) บริษัท เนชั่น
โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จากัด
“ประกาศ ทจ. 7/2552”
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กาหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

“ประกาศ ทจ. 12/2554”

“ประกาศ ทจ. 72/2558”

“ประกาศรายการที่เกีย่ วโยงกันฯ”

“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”

“สานักงาน ก.ล.ต.”

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

การปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2554 (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2558 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกีย่ วโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ความเป็
1.1. ความเป็
นมานมา
1.1 ลักษณะรายการ
เมื่ อ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2561 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท เนชั่ น อิ น เตอร์ เ นชั่ นแนล เอ็ ด ดู เ ทนเมนท์ จ ากัด
(มหาชน) (“กิจการ” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 ได้ อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯ แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40
บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ได้แก่
1. Silom Road Limited จานวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จานวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จานวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรร
ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร เต็มตามจานวนที่ได้รับการจัดสรร และได้รับชาระเงินจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
จานวนรวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สาหรับการ
ออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ” หรือ “ผู้ทาคา
เสนอซื้อ”) เป็นจานวนทั้งสิ้น 195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48
ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นผลให้กลุม่
ผู้ทาคาเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(247-4) โดยมีเนื้อหาสาคัญสรุปได้ดังนี้

1 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

1.1.1 รายชื่อกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ
1) Silom Road Limited (“SRL”) เป็ น บริษั ท ที่ จากั ดความรับ ผิดโดยหุ้ น (company limited by shares) ที่
จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และ เป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้น
ร้ อ ยละ 100.00 โดยบริ ษั ท ใหญ่ ใ นล าดั บ บนสุ ด คื อ Argyle Street Management Holding Limited
(“ASMH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของ
กลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Mr. V-Nee Yeh และ Miss Yick Yee Angie Li
2) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นายวิโรจน์”) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จากัด ในสัดส่วนร้อยละ
51.00 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว และเป็นกรรมการผู้จัดการในหลายบริษัท อาทิ บริษัท ปราณบุรี บีช
รีสอร์ท จากัด บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จากัด และบริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด ทั้งนี้ นายวิโรจน์
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) กับ SRL โดย SRL และนายวิโรจน์ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจ
ต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ นายวิโรจน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
Argyle Street Management Limited (ASM) แต่อย่างใด
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ
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1.1.2 ราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หุ้นละ 1.40 บาท (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ตอบรับคาเสนอซื้อ มี
ภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญจะได้รับเท่ากับ
1.396255 บาท กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะทาการรับซื้อหลักทรัพย์เป็นระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทาการ ตั้งแต่
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันทาการ ซึ่งราคา
เสนอซื้ อ หลั ก ทรัพ ย์ เ ป็น ราคาเสนอซื้ อ สุด ท้ ายที่ จะไม่ เปลี่ย นแปลงอี ก (Final offer) และระยะเวลารับ ซื้ อเป็น
ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final period)
1.1.3 เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาเสนอซื้อ
• กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะ
หรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
• กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้ อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมี
บุคคลอื่นยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
1.1.4 เงื่อนไขในการยกเลิกคาเสนอซื้อ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจยกเลิกการทาคาเสนอซื้อครั้งนี้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
• มี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ การกระท าใด ๆ เกิ ด ขึ้ น ภายหลั งจากยื่ น ค าเสนอซื้ อ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระทาดังกล่าว
มิได้เกิดจากการกระทาของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อหรือการกระทาที่ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
• บริษัทฯ กระทาการใด ๆ ภายหลังจากยื่นคาเสนอซื้อต่อ สานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็น
เหตุหรือ อาจเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ

• บริษัทฯ กระทาการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
14/2554 เรื่องการกระทาหรืองดเว้นกระทาการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ (รวมทั้งที่ได้แก้เพิ่มเติม)
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1.1.5 ระยะเวลารับซื้อที่ผถู้ ือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทาการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
ตลอดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ทุกวันทาการ ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. รวม 20 วันทาการ รวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป โดยผู้แสดง
เจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบของคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์
1.1.6 แหล่งที่มาของเงินทุน
จานวนหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจานวนทั้งหมด 170,049,286 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ
46.52 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.40
บาท คิดเป็น มูลค่าในการทาคาเสนอซื้อทั้งสิ้น 238,069,000.40 บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้ น
สามัญทั้งหมดตามคาเสนอซื้อครั้งนี้ โดยไม่รวมจานวนหุ้นสามัญที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ)
ในการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้ SRL และนายวิโรจน์ จะทาคาเสนอซื้อร่วมกันโดย SRL และ นายวิโรจน์ จะรับซื้อหุ้น
สามัญที่มีผู้เสนอขายดังนี้

• SRL จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการจานวนไม่เกิน 3,169,150 หุ้น คิดร้อยละไม่เกิน 0.87 ของหุ้นที่ออกและ
ชาระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 0.87 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เนื่องจาก
SRL เป็นนิติบุคคลต่างชาติ จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกิจการซึ่งปัจจุบันให้ คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในกิจการ
ได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ ก่อนการทาคาเสนอซื้อ SRL
ถือหุ้นจานวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.13 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของกิจการ และ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

• นายวิโรจน์จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการส่วนที่เหลือจากที่ SRL รับซื้อได้
สาหรับแหล่งเงินทุนในการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้ นายวิโรจน์จะใช้เงินฝากในบัญชีของธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
โดย นายวิโรจน์จะแบ่งส่วนเงินฝากดังกล่าว เพื่อจ่ายชาระแทน SRL (ก่อนที่ SRL จะดาเนินการชาระคืนให้ นาย
วิโรจน์ในภายหลัง) สาหรับหุ้นสามัญในส่วนที่ SRL จะรับซื้อ
ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายรับรองว่า นายวิโรจน์มียอดเงินฝาก
คงเหลือในบัญชีกับธนาคารยูโอบี จากัด มหาชน จานวน 286,229,506.50 บาท ซึ่งครอบคลุมเงินทุนที่ต้องใช้ทั้งสิ้น
238,069,000.40 บาท สาหรับมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และไม่มีภาระผูกพันอื่นใดกับ
ธนาคาร และนายวิโรจน์ได้ออกจดหมายสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับ SRL สาหรับมูลค่าการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ
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นายวิโรจน์ให้คารับรองว่าจะรักษายอดเงินในบัญชีเงินฝากข้างต้น ไม่น้อยกว่าจานวนเทียบเท่า 238,069,000.40
บาท จนถึงวันที่ชาระราคาตามคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ในการนี้ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาเอกสารรับรองแหล่งเงินทุนและมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอ
ซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้
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้ทาคาเสนอซื
้อและบริ
2.2. ข้อข้มูอลมูเกีล่ยเกีวกั่ยบวกักลุบ่มกลุ
ผู้ท่มาคผูาเสนอซื
้อและบริ
ษัทฯ ษัทฯ
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ
2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของ Silom Road Limited (“SRL”)
(1) ข้อมูลทั่วไป
ตารางข้อมูลทั่วไปของ Silom Road Limited

ชื่อบริษัท

Silom Road Limited

ประเภทธุรกิจ

เป็นบริษัทที่จากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares)

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
เลขทะเบียน

Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
1974591

วันจดทะเบียนบริษัท

28 มีนาคม 2561

ทุนจดทะเบียนและ
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว

1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
SRL เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะบริตชิ เวอร์จิน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดาเนิน
ธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจ
ถือหุ้นในบริษัทฯ และทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้ ปัจจุบัน SRL ถือหุ้นในบริษัทฯ เท่านั้น
(3) โครงสร้างการถือหุ้น
แผนภูมิ โครงสร้างการถือหุ้นของ Silom Road Limited

หมายเหตุ :

สาหรับกลุ่มบริษัททางด้านขวาของโครงสร้างการถือหุ้น ได้แก่ Go Excel Investments Limited, WTN Limited, Salas Street
Lmited และ Silom Road Limited ทั้ง 4 บริษัท เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารของ ASMH ตามนโยบายการกากับดูแลภายในของ ASMH เพื่อประโยชน์
ในการลงทุน
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(4) รายชื่อผู้ถือหุ้น
ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Silom Road Limited

ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
Salas Street Limited
รวม

จานวนหุ้น
1
1

ร้อยละ
100.00
100.00

ที่มา: คาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)

(5) รายชื่อคณะกรรมการ
ตารางรายชื่อคณะกรรมการของ Silom Road Limited

ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
นายPeh Pit Tat

ตาแหน่ง
กรรมการ

ที่มา: คาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)

ข้อมูลประวัติของนาย Peh Pit Tat โดยสังเขปมีดังนี้
ตารางข้อมูลทั่วไปของ นาย Peh Pit Tat

ชื่อ

นาย Peh Pit Tat

สัญชาติ

มาเลเซีย
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก Swinburne University of Technology ประเทศ
ออสเตรเลีย
ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการของ Silom Road Limited และกรรมการผู้จัดการของ Argyle Street
Management Limited (ASM) ที่ดาเนินการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีป
เอเชีย
มีประสบการณ์ด้านการจัดการสินทรัพย์ ให้คาปรีกษาด้านการเงินและด้านหลักทรัพย์ โดยดารงตาแหน่ง
เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารและการจั ด การ (Settlement and Operation Officer ) ที่ Value
Partners Limited ซึ่งดาเนินธุรกิจบริหารทรัพย์สินและจัดการการลงทุนในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ยังเคย
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษั ท United Fiber System Limited ซึ่งเป็ น บริษั ท โฮลดิ้งที่ดาเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการทาสัญญารับเหมาก่ อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการดาเนิน บริษัทฯ ด้านป่าไม้ โดย
ภายหลังได้ถูกซื้อบริษัทฯ และควบรวมกับบริษัท Golden Energy And Resources Limited

การศึกษา
ประวัติการ
ทางาน

ประสบการณ์

(6) ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ไม่มี
เนื่องจาก SRL เป็นธุรกิจถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทฯ และทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยได้จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จึงยังไม่มีงบการเงินซึ่งสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นของ SRL ในทุกลาดับชั้นที่เป็นนิติ
บุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ไม่มีข้อกาหนดให้ต้องจัดทางบการเงิน และผู้มีอานาจ
ควบคุมสูงสุดและผู้รับประโยชน์สูงสุดของ SRL ทุกรายเป็นบุคคลธรรมดา
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(7) ข้อมูลประวัติของผู้ถือหุ้นแต่ละลาดับขั้น
1. Salas Street Limited
Salas Street Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนใน The British Virgin Island (BVI) วันที่ 28 มีนาคม 2561
มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชาระแล้ว เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นบริษัทที่จากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) อนึ่ง Salas
Street Limited เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย WTN Limited โดยบริษัทใหญ่ในลาดับบนสุดคือ
Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท โฮลดิ้ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใน The
British Virgin Islands (BVI) เพื่ อ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ของกลุ่ ม บุ ค คล 3 ราย ประกอบด้ ว ย Mr. Kin
Chan, Mr. V-Nee Yeh และ Miss Yick Yee Angie Li โดย Salas Street Limited มีรายชื่อคณะกรรมการ
ดังนี้
ตารางรายชื่อคณะกรรมการของ Salas Street Limited

ลาดับ
1.
ที่มา:
หมายเหตุ:

ชื่อ-สกุล
Adriatic Sea Management Limited /1

ตาแหน่ง
กรรมการ

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)
1/ ผู้มีอานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Adriatic Sea Management Limited ประกอบด้วย บุคคล 3 ราย คือ Mr. Kin
Chan, Miss Yick Yee Angie Li และ Mr. V-Nee Yeh นอกจากนี้ Mr. Kin Chan ยังดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ และเป็นผู้มีอานาจควบคุมของ
Adriatic Sea Management Limited

2. WTN Limited
WTN Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนใน The British Virgin Island (BVI) วันที่ 8 มีนาคม 2554 มีทุนจด
ทะเบียนและทุนที่เรียกชาระแล้ว เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้น สามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นบริษัทที่จากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) อนึ่ง WTN
Limited เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Go Excel Investments Limited โดยบริษัทใหญ่ในลาดับ
บนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน
The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin
Chan, Mr. V-Nee Yeh และ Miss Yick Yee Angie Li โดย WTN Limited มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
ตารางรายชื่อคณะกรรมการของ WTN Limited

ลาดับ
1.
ที่มา:
หมายเหตุ:

ชื่อ-สกุล
Ali Shan Management Limited /1

ตาแหน่ง
กรรมการ

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)
1/ ผู้มีอานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Ali Shan Management Limited ประกอบด้วย บุคคล 3 ราย คือ Mr. Kin
Chan, Miss Yick Yee Angie Li และ Mr. V-Nee Yeh นอกจากนี้ Mr. Kin Chan ยังดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ และเป็นผู้มีอานาจควบคุมของ
Ali Shan Management Limited
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3. Go Excel Investments Limited
Go Excel Investments Limited เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน The British Virgin Island (BVI) วั น ที่ 26
สิงหาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชาระแล้ว เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นบริษัทที่จากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by
shares) อนึ่ ง Go Excel Investments Limited เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยที่ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมดโดย Argyle Street
Management Holdings Limited (“ASMH”) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท โฮลดิ้ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใน The British Virgin
Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Mr. V-Nee
Yeh และ Miss Yick Yee Angie Li โดย Go Excel Investments Limited มีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
ตารางรายชื่อคณะกรรมการของ Go Excel Investments Limited

ลาดับ
1.
ที่มา:
หมายเหตุ:

ชื่อ-สกุล
ASM Advisors Limited /1

ตาแหน่ง
กรรมการ

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)
1/ ผู้มีอานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ ASM Advisors Limited ประกอบด้วย บุคคล 3 ราย คือ Mr. Kin Chan, Miss
Yick Yee Angie Li และ Mr. V-Nee Yeh นอกจากนี้ Mr. Kin Chan ยังดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ และเป็นผู้มีอานาจควบคุมของ ASM
Advisors Limited

4. Argyle Street Management Holdings Limited (“ASMH”)
ASMH เป็ น บริ ษั ท จดทะเบีย นใน The British Virgin Island (BVI) วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2547 มี ทุ น จด
ทะเบียนและทุนที่เรียกชาระแล้ว เท่ากับ 373.94 ดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 37,394 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นบริษัทโฮลดิง้ ที่ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ อนึ่ง ASMH เป็นบริษัททีเ่ ข้าไปถือ
หุ้นทั้งหมดใน Argyle Street Management Limited (“ASM”) ที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island
(BVI) เช่นกัน ทั้งนี้ ASMH มีรายชื่อคณะกรรมการ และรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
ตารางรายชื่อคณะกรรมการของ ASMH

ลาดับ
1
2
3

ชื่อ-สกุล
Mr. Kin Chan
Mr. V-Nee Yeh
Miss Yick Yee Angie Li

ที่มา:

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ASMH

ลาดับ
1.
2.
3.
ที่มา:

ชื่อ-สกุล
Mr. Kin Chan
Mr. V-Nee Yeh
Miss Yick Yee Angie Li
รวม

จานวนหุ้น
19,047
11,996
6,351
37,394

ร้อยละ
50.94
32.08
16.98
100.00

คาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)
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กลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของ ASMH เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ
โดยข้อมูลประวัติของกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH โดยสังเขปมีดังนี้
▪ Mr. Kin Chan
ตารางข้อมูลทั่วไปของ Mr. Kin Chan

ชื่อ

Mr. Kin Chan

สัญชาติ

จีน
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- จบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Wharton School of the University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ก ารลงทุ น ของ ASM ซึ่ ง ด าเนิ น ธุ ร บริ ษั ท ฯ บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ให้ ก องทุ น ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อและมีเดีย
รายละเอียดประสบการณ์ ASM จะถูกกล่าวถึงต่อไป
- ประธานกรรมการใน TIH Limited บริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่ดาเนินธุรกิจ
บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน โดยมีผู้บริหารจัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงและเป็น
ที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้ง บริษัท TIH Limited ยังมีประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ
อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม
โดยผลการดาเนินงานของปี 2560 บริษัท TIH Limited มีรายได้จากการลงทุน (Total Investment
Income) เท่ า กั บ 9.20 ล้ า นดอลล่ า ร์ สิ ง คโปร์ และมี ก าไรเบ็ ด เสร็ จ รวม (Total Comprehensive
Income) เท่ากับ 8.60 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์
- กรรมการใน OUE Limited บริษั ทจดทะเบี ย นอยู่ในตลาดหลัก ทรัพ ย์สิงคโปร์ ที่ดาเนิ นธุร บริษั ทฯ
จัดการบริหารทรัพย์สินในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจ เชิงพาณิชย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจที่อยู่อาศัย
และอื่น ๆ เป็นต้น
- กรรมการใน The ONE Group Hospitality, Inc ซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมการบริการ ดาเนินงาน
ร้านอาหารชั้นสูง ได้แก่ แบรนด์ STK นอกจากนี้บริษัทก็ดาเนินงานโรงแรม และคาสิโนอีกด้วย
- กรรมการใน CITIC Resources Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดหาทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
ถ่านหิน เหล็ก และ ปิโตรเลียม เป็นต้น และเป็นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
- อดีต กรรมการ มีป ระสบการณ์ในด้า นการเงินและการลงทุนใน Goldman, Saches & Co. ซึ่งเป็ น
บริษัทวาณิชธนกิจที่มีชื่ อเสียงของประเทศสหรัฐฯ และมีสานักงานอยู่ทั่วโลก โดยบริษัทดาเนินธุรกิจ
ให้บริการด้านคาปรึกษาทางการเงิน การจัดการบริหารการลงทุน และให้บริการด้านการเงินอื่น ๆ
- อดีตประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ที่ให้บริการด้าน
ค าปรึ ก ษาทางการเงิ นและด าเนิน การบริห ารทรั พ ย์สิน โดยมี ป ระสบการณ์ ก ารลงทุน และการให้
คาปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคมอีกด้วย

ประวัติการ
การศึกษา

ประวัติการ
ทางาน

ประสบการณ์
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Mr. V-Nee Yeh
ตารางข้อมูลทั่วไปของ Mr. V-Nee Yeh

ชื่อ

Mr. V-Nee Yeh

สัญชาติ

จีน
- ปริ ญ ญาเอก สาขากฎหมาย จาก Columbia University’s School of Law ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ประธานกรรมการ ASM ซึ่งดาเนินธุรบริษัทฯ บริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ทวีปเอเชีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อและมีเดีย
รายละเอียดประสบการณ์ ASM จะถูกกล่าวถึงต่อไป
- ประธานกรรมการใน Cheetah Investment Management Group บริษัทให้บริการด้าน
คาปรึกษาด้านการลงทุน ในประเทศฮ่องกง
- ประธานกรรมการกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการเงิ น และการลงทุ น ในบริ ษั ท Value
Partners Limited ซึ่งดาเนินธุรบริษัท จัดการการลงทุนและบริหารทรัพย์สินอิสระในทวีป
เอเชียรายใหญ่ ซึ่ง Mr. V-Nee Yeh เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทดังกล่าว
- ประธานกรรมการใน Samena Capital ซึ่งเป็นบริษัทจัดการการลงทุนและบริหารทรัพย์สิน
อิสระในประเทศแถบทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ โดยมีกลยุทธ์การลงทุน
หลักได้แก่ private equity direct investment และ credit
- ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาใน HS Group ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านคาปรึกษาด้าน
อาคาร การวางผังเมือง และวิศวกรรม
- ประธานกรรมการใน Hsin Chong International Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ ง
ที่ถือหุ้นในกลุ่มบริษัทของ Hsin Chong ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทก่อสร้างชั้นนาในประเทศฮ่องกง
- อดีตกรรมการซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการในบริษัท Next Media Limited
(ปัจจุบันชื่อ Next Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
รายใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี (2543 – 2552) อนึ่ง Next Digital
Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (www.nextdigital.com.hk) ซึ่ง
ดาเนินธรุกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ข่าว การเมือง กีฬา การท่องเที่ย ว
รถยนต์ และการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้อ่านทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศไต้หวัน
- มีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน ในบริษัท Lazard Group ที่รัฐนิวยอร์ก กรุง
ลอนดอน และประเทศฮ่อ งกง ซึ่งเป็ นบริษั ทที่ให้ บ ริก ารด้า นคาปรึก ษาทางการเงิน และ
ดาเนินการบริหารทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การลงทุนและการให้คาปรึกษาทางการเงินใน
หลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ

ประวัติการ
การศึกษา

ประวัติการ
ทางาน

ประสบการณ์
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▪ Miss Yick Yee Angie Li
ตารางข้อมูลทั่วไปของ Miss Yick Yee Angie Li

ชื่อ

Miss Yick Yee Angie Li

สัญชาติ

จีน
- จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ โ ยธา จาก University of California,
Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- จบการศึก ษาปริญ ญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of California, Berkeley
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- จบการศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Columbia University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริการธุรกิจ จาก Peking University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- กรรมการของ ASM ซึ่งดาเนินธุรบริษัทฯ บริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะในทวีป
เอเชี ย โดยมี ก ารลงทุ น ในหลากหลายธุ ร กิ จ ซึ่ ง รวมถึ ง การลงทุ น ในธุ ร กิ จ สื่ อ และมี เ ดี ย
รายละเอียดประสบการณ์ ASM จะถูกกล่าวถึงต่อไป
- กรรมการในบริษัท TIH Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์สิงคโปร์ ที่
ดาเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน โดยมีผู้บริหารจัดการ
กองทุ น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ นที่ ย อมรั บ ในภู มิภ าคเอเชีย อี ก ทั้ ง บริ ษั ท TIH Limited ยั ง มี
ประสบการณ์ ก ารลงทุ น ในหลากหลายธุ ร กิ จ อาทิ ธุ ร กิ จ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค ธุ ร กิ จ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง การลงทุ น ในธุ ร กิ จ สื่ อ และโทรคมนาคม นอกจากนี้ ผลการ
ดาเนินงานของปี 2560 บริษัท TIH Limited มีรายได้จากการลงทุน (Total Investment
Income) เท่ า กั บ 9.20 ล้ า นดอลล่ า ร์ สิ ง คโปร์ และมี ก าไรเบ็ ด เสร็ จ รวม ( Total
Comprehensive Income) เท่ากับ 8.60 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์
- กรรมการใน Huatai-Pinebridge Fund Management Co., Ltd. ซึ่ ง ด าเนิ น ธุ ร บริ ษั ท ฯ
บริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเทศจีน
- มีประสบการณ์ทางานในด้านการเงินและการลงทุนในบริษัท Lazard & Co. ที่รัฐซานฟราน
ซิสโก และ Lazard Asia Limited ที่ป ระเทศฮ่อ งกง ทั้งสองเป็ นบริษั ทย่อ ยของ Lazard
group ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นค าปรึ ก ษาทางการเงิ น และด าเนิ น การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น โดยมี
ประสบการณ์การลงทุนและการให้คาปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง
ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ

ประวัติการ
การศึกษา

ประวัติการ
ทางาน

ประสบการณ์

5. Argyle Street Management Limited (“ASM”)
ASM เป็นบริษัทจดทะเบียนใน The British Virgin Island (BVI) วันที่ 28 ธันวาคม 2544 มีทุนจดทะเบียน
และทุนที่เรียกชาระแล้ว เท่ากับ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นบริษัทรับดาเนินการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีป
เอเชี ย มี ที ม งานประมาณ 53 คน ที่ ท างานอยู่ ทั้ งในประเทศฮ่ อ งกง ประเทศไทย ประเทศอินโดเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Property) โดย ณ วันที่
30 มิถุนายน 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ASM ยัง
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ชนะได้รางวัล Eurekahedge Best Asia ex-Japan Hedge Fund ในปี 2554 รางวัล Asiahedge Fund
ปี 2553 และรางวัล Eurekahedge Best Asian Distressed Debt Fund ในปี 2550 อนึ่ง ASM เป็น
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย ASMH ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI)
เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Mr. V-Nee Yeh และ Miss
Yick Yee Angie Li
สาหรับประสบการณ์การลงทุนของ ASM ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อและมีเดียที่ผ่านมา อาทิ
-

การลงทุนในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจโทรทัศน์ (Free-to-air TV) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิ นโดนีเซีย โดยมีสถานี
จานวน 4 จาก 11 สถานี ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-

การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ
โทรทัศน์ (Free-to-air TV) รายใหญ่อีกรายในประเทศอินโดนีเซีย

-

การลงทุนในบริษัท Home Shopping รายใหญ่ที่มีเครือข่ายการให้บริการในหลายหลายช่ อ ง
ทางการติดต่อและสื่อสาร (Platform) ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 3 ล้านคนในประเทศไต้หวัน ในมูลค่า
การลงทุนประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

-

การลงทุนในบริษัทประกอบธุรกิจผลิตคอนเทนต์และเป็นเคเบิลทีวีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน

ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนในธุร กิจสื่อ และมีเดียของ ASM มีมูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยแบ่งเป็นการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และในประเทศ
ไต้หวัน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย ASM มีประสบการณ์ลงทุนในธุรกิจสื่อ และธุรกิจมีเดียในภูมิภาคเอเชีย
มามากกว่า 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่
(8) ภาระผูกพันที่มีนัยสาคัญ
ไม่มี
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทาผิดทางอาญา
ไม่มี
(10) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด
ไม่มี
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2.1.2 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
(1) ข้อมูลทั่วไป
ตารางข้อมูลทั่วไปของ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

ที่อยู่

256/9 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จากัด
ประกอบธุรกิจ : โรมแรม ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จากัด
ประกอบธุรกิจ : โรมแรม
2555 – ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งกาลังเติบโตอย่างรวดเร็วใน
เอเชีย บริษัทมุ่งเน้นไปที่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิในการ
เปิดแฟรนไชส์ของโดนิโม พิ ซซ่า ในประเทศไทยและกัมพูชา สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์
ประสบการณ์การ
ของคอฟฟี่ บีนส์ แอนด์ ทีลีฟในประเทศไทย สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของเคียวโชน ใน
ทางาน
ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา และธุรกิจร้านอาหารและบาร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป
2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท พร็อพแม๊กซ์ จากัด
ประกอบธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
2550 - ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้า
หลักทรัพย์ จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุน
2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว และ
การถือหุ้นใน
เป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
บริษัทต่าง ๆ

โดยมีรายละเอียดของบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จากัด ดังนี้
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ตารางข้อมูลทั่วไปของ บริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จากัด

ชื่อบริษัท

บริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จากัด

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโรมแรมเอวาซอน หัวหิน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้งสานักงาน
แห่งใหญ่

9 หมู่ที่ 5 ตาบลปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220

วันจดทะเบียน
บริษัท

17 มิถุนายน 2556

ทุนจดทะเบียน
และทุนที่เรียก
ชาระแล้ว

20,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท

หมายเหตุ:

1
2
3
4
5
6

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
บริษัท ฟุลเลอตัน เบย์ ลิมิเต็ด 1/
บริษัท เฟยโถว โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/
บริษัท เถาหยวน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/
บริษัท มีเดีย เวิร์ล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 1/
รวม

จานวนหุ้น
10,200.00
1,912.00
1,912.00
1,912.00
1,912.00
2,152.00
20,000.00

% สัดส่วน
51.00
9.56
9.56
9.56
9.56
10.76
100.00

1/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จากัด ที่แสดงในตารางข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

จากข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Argyle
Street Management Limited (ASM) แต่ น ายวิ โ รจน์ ตั้ งเจตนาพร มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ (Business
Relationship) กับ Silom Road Limited โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้า
ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทาผิดทางอาญา
ไม่มี
(3) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด
ไม่มี
2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทาคาเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ
(1) สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทาคาเสนอซื้อกระทาขึ้นก่อนการยื่นคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสาคัญ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ”)
• คู่สัญญา
ผู้จองซื้อ:

Silom Road Limited. (“SRL”) และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นายวิโรจน์”) (รวม
เรียกว่า “นักลงทุน”)
ผู้ออกหลักทรัพย์: บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“กิจการ”)
• วันที่ลงนามในสัญญา
27 พฤศจิกายน 2561
• หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ
ตาราง จานวนหุ้นภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ

ประเภทหลักทรัพย์

รุ่น

หุ้นสามัญ (เสนอขายให้ SRL)

-

175,950,000

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
หลักทรัพย์ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด
48.13

หุ้นสามัญ (เสนอขายให้ นายวิโรจน์)

-

19,550,000

5.35

5.35

รวม

-

195,500,000

53.48

53.48

จานวนหลักทรัพย์ (หุ้น)

ร้อยละเมื่อเทียบกับจานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ
48.13

• เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญฯ และความรับผิดชอบของคู่สัญญา
-

SRL ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการ และกิจการตกลงที่จะออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจานวนทั้งสิ้น 175,950,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 246,330,000 บาท

-

นายวิโรจน์ตกลงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการและกิจการตกลงที่จะออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจานวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ทีร่ าคาหุ้นละ 1.40 บาท เป็นจานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 27,370,000 บาท

-

เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้

16 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) มีมติ
อนุมัติรายการดังนี้
▪ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของกิจการ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่ม
สัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจานวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ
35.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด
▪ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการแบบกาหนดวัตถุประสงค์
▪ อนุมัติการเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจากัดคือ SRL และ นายวิโรจน์
▪ อนุมัติการเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้กับ
นักลงทุน
▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์ เป็นกรรมการใหม่ของกิจการในฐานะกรรมการตัวแทนของนัก
ลงทุนแทน Mr. Ka Ming Jacky Lam
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมื อชื่อผูกพันกิจการเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพนา จันทรวิโรจน์ หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล หรือ นายสมชาย
มีเสน คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของกิจการ
(ข) กิจการได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของกิจการให้แก่นักลงทุน ผ่านการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัดจากสานักงาน ก.ล.ต.
(ค) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (“NGE”) และบริษัท วัน
เวิลด์ มีเดีย จากัด (“OWM”) มีมติอนุมัติรายการดังนี้
▪ อนุมัติการแต่งตั้งนายวิโรจน์เป็นกรรมการใหม่ในฐานะกรรมการตัวแทนของนักลงทุน
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลง
ลายมือชื่อร่วมกับกรรมการท่านอื่นอีก 1 ท่านพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
(ง) ในกรณีที่กิจการเข้าทาสัญญากับคู่สัญญาใด ๆ ก่อนวันที่จองซื้อหุ้นสามัญฯ จะเสร็จสิ้น และหาก
สั ญ ญาดั งกล่ าวมีก ารก าหนดเรื่อ งการห้ ามเปลี่ย นแปลงอ านาจควบคุ มกิ จ การ (Change in
Control Restriction) กิจการต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาดังกล่าวก่อน
(จ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทาใดที่เกิดขึ้น ที่อาจส่งผลให้กิจการ หรือบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องหรือ
ดาเนินการตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรง
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

-

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่เสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของกิจการซึ่งจัด สรรให้กับบุคคลในวงจากัด ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ มีมติอนุมัติ
รายการดังนี้
▪ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของนักลงทุนอีก 1 ท่าน เพื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ของ
กิจการ
▪ เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันกิจการตามที่นักลงทุนแจ้งเพื่อขอแก้ไข
ในภายหลัง

(2) การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทาคาเสนอซื้อหรือผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ทาคาเสนอซื้อ
ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ
ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการเป็นจานวนทั้งสิ้น 195,500,000 หุ้น ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วและ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดย SRL เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจานวนทั้งสิ้น 175,950,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 48.13 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วและสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และนายวิโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการจานวนทั้งสิ้น 19,550,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 5.35 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วและสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารของ ASM และ ASMH

หมายเหตุ: - กรอบในประหมายถึงกลุ่มบุคคลที่กระทาการร่วมกันเพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Parties acting in concert)
- ณ วันที่ยื่นคาเสนอซื้อ Chit Lom Limited (ผ่านการถือหุ้นโดย CGS – CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทลงทุน
ภายใต้กองทุนที่บริหารโดย Argyle Street Management Limited (“ASM”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Argyle Street Management
Holding Limited (“ASMH”) เช่นเดียวกับ SRL ถือหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“NMG”) (NMG เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจ การในสัดส่วนร้อยละ 33.05 ของหุ้นที่ออกชาระแล้วทั้งหมดของกิจการ ก่อนการทาคาเสนอซื้อ ) จานวน
391,972,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.64 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของกิจการและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NMG ทั้งนี้ ผู้รับ
ผลประโยชน์ภายใต้ Chit Lom Limited คือ ผู้ถือหน่วยในกองทุน อย่างไรก็ตาม Mr. Kin Chan และ Miss Yick Yee Angie Li (สอง
ในสามท่านของบุคคลที่มีอานาจควบคุมสูงสุดและผู้รับประโยชน์สูงสุดของ SRL) ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน ASM และ
Mr. V Nee Yah เป็นกรรมการใน ASM

(3) การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้บริหารของกิจการในกลุ่มผู้ทาคา
เสนอซื้อ
ไม่มี
(4) แผนการขายหุ้นของกิจการ
ปัจจุบัน กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิ จการที่ถืออยู่ก่อนการทาคาเสนอซื้อ และ
หุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทาคาเสนอซื้อให้กับบุคคลใด ๆ ในจานวนที่มีนัยสาคัญ ในช่วงระยะเวลา 12
เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ
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อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจมีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาขายหุ้นของกิจ การบางส่วนภายหลัง จาก
การทาคาเสนอซื้อครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทาคาเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือ
หุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือในกรณีที่ผู้ทาคาเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบัง คับใช้ในขณะนั้น หรือในกรณีที่มีผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจ ทั้งนี้ ผู้ทาคา
เสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะคงสถานะความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอานาจควบคุมของกิจการ และไม่มีแผนที่
จะขายหุ้นออกในจานวนที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมดังกล่าว
(5) สรุปสาระสาคัญของสัญญาการกระทาการร่วมกัน (Acting in Concert Agreement)
คู่สัญญา:

Silom Road Limited. (“SRL”) และ
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (“นายวิโรจน์”) (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”)

วันที่ลงนาม: 22 พฤศจิกายน 2561
สรุปสาระสาคัญของสัญญา:
- คู่สัญญาตกลงที่จะร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญาจองซื้อหุ้น
สามัญฯ และตกลงจะทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการร่วมกันตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กาหนดใน
สัญญานี้
-

คู่สัญญาจะต้องทาการหารือและตกลงร่วมกันในเรื่องที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกั บธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด และการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ ใน
กรณีที่ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ให้ถือการตัดสินใจของ SRL มีผลบังคับใช้

-

สาหรับการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ คู่สัญญาตกลงและรับทราบถึ งข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวในกิจการ ซึ่งส่งผลให้ SRL สามารถถือหุ้นในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ SRL ไม่สามารถซื้อหุ้นของกิจการที่มีคนมาเสนอขายจากการทาคาเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ SRL ถือหุ้นกิจการเกินข้อจากัดการถือหุ้น
ของคนต่างด้าว นายวิโรจน์ตกลงที่จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการในส่วนดังกล่าว

-

ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด และการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวม
เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรม”) อีกฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะชาระค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของตนคืนให้แก่ฝ่ายที่ออกค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้า ภายหลังจากการทาธุรกรรมการซื้อหุ้น สามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ ของกิจการซึ่งจัดสรรให้กั บบุคคลในวงจากัด และการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
กิจการเสร็จสิ้น

-

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า ภายหลังจากการเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของกิจการซึ่ง
จัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด และการทาคาเสนอซื้อหลักทรั พย์ของกิจการเสร็จสิ้น ทั้งสองฝ่ายไม่จาเป็น
ทีจ่ ะต้องเสนอข้อคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการไปในทิศทางเดียวกัน
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
2.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยในสายธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนท์
และต่างประเทศ ของบริษัท เนชั่ น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้ชื่อ “เนชั่น ชีพจรวันนี้” ซึ่งต่อมาในปี 2545
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจ
สานักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ในการผลิตและจาหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสานักพิมพ์
ชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง
ต่ อ มา ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท NMG ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น บริ ษั ท แม่ ข องสายธุ ร กิ จ ด้ า นเอ็ ด ดู เ ทนเมนท์ แ ละ
ต่างประเทศ และถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทฯ ที่ควบคุมร่วมกัน จานวน 2 บริษัท คือ 1) บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเท
นเมนท์ จากัด (“NED”) และ 2) บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (“NGE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
และ 98.99 ตามลาดับ อีกทั้งยังรับเป็นผู้ดาเนินการแทน NMG ในธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาให้แก่สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
ตัวแทนการพิมพ์และจัดจาหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศและภูมิภาคอาเซียนบางส่ วนให้แก่สานักพิมพ์
ต่างประเทศ โดยในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 70 ล้าน
บาท ในปี 2549 โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ NMG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม และ NMG ได้ขายเงินลงทุนใน NED และ
NGE ให้บริษัทฯ ตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่เกิดรายการ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้บริษัทฯ แปลงสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็น บริษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุ นจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น 85 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NMG ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมัติแผนงานการเสนอขายหุ้น
สามัญของบริษัทฯ และการนาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อมาเมื่อวันที่
23 กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของ NMG ครั้งที่ 4/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ NMG เสนอขายหุ้นสามัญ
จานวน 4,000,000 หุ้น ที่ NMG ถืออยู่ในบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็น
ครั้งแรกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของ NMG ใน
บริษัทฯ ลดลง เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จานวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 47.37 ของจานวนหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้
ทั้งหมด 19,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ โดยเป็นการ
จัดสรรในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในราคาที่เท่ากัน
ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีการควบรวมบริษัทฯ ของบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ NED และ NGE ซึ่งเป็น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หลังจากการควบรวม
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ดังกล่าว NGE มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านบาท และ NED ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์
และได้ดาเนินการชาระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วจานวน 170,049,286.00 บาท โดยแบ่งเป็น
หุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้น 170,049,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จานวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ได้แก่
1. Silom Road Limited จานวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จานวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จานวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ได้แจ้งบริษัทฯ ว่าจะไม่เข้าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท ที่ได้รับการจัดสรร
ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร เต็มตามจานวนที่ได้รับการจัดสรร และได้รับชาระเงินจาก Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนา
พร จานวนรวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง การร่วมกันเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ ซึ่ง
รู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะใช้
สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันสาหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้ง
นี้ อันถือเป็นการกระทาการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทาร่วมกัน
(parties acting in concert) ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่อง กาหนด
ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา
246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ ยวโยงกันฯ”) โดย
ภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
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แล้ว Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 53.48 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลทีม่ ี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จานวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจานวน 7
ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นจานวนทั้งสิ้น 195,500,000 หุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้
ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียงบางส่วน จนทาให้การถือครอง
หุ้ น ในบริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั น ของ Silom Road Limited และนายวิ โรจน์ ตั้ งเจตนาพร รวมกั น เป็ นจ านวนอย่างน้อย
65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จะส่งผลให้
Silom Road Limited และนายวิ โ รจน์ ตั้ งเจตนาพร มี ห น้ า ที่ ต้ อ งท าค าเสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ งหมดในบริษัทฯ
(Mandatory Tender Offer) ตามหน้าที่ภายหลังการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจนมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้ามจุด
ที่จะต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษั ทฯ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลั กทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)
2.2.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
แผนภูมิ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

(“บริษัทฯ”
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2.2.3 รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ก่อนการทาคาเสนอซื้อ
ตาราง รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ที่มา:
หมายเหตุ:

ชื่อ-สกุล
นายพนา จันทรวิโรจน์
นายวรพจน์ จรรย์โกมล
นายสมชาย มีเสน
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร1/
นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์
นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่
นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

ตาแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตลท.
1/ แทน Mr. Ka Ming Jacky Lam เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ

ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 195,500,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ
53.48 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ จานวน 2 ท่าน
อนึ่ง กรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจานวน 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออีก 1 ท่าน ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณา โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับ แต่วันเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของกิจ การซึ่ งจัดสรรให้ กับบุ คคลในวงจากัด ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการของกิจ การและ
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันของกิจการ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้
1) ปัจจุบันและภายหลังการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้
-

คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทาคาเสนอ
ซื้อจานวน 1 ท่าน (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพนา จันทร
วิโรจน์ หรือ นายสมชาย มีเสน หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรา
สาคัญบริษัทฯ

2) ภายหลังที่กิจการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ 2 ท่าน
โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
กิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด
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-

คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทาคาเสนอ
ซื้อจานวน 2 ท่าน

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ กรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจานวน 1 ท่าน ลง
ลายมือชื่อร่วมกับกรรมการท่านอื่นอีก 1 ท่าน รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่การลาออกหรือครบกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ต่ า ง ๆ ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ (“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)
2.2.4 รายชื่อผู้ถือหุน้ บริษัทฯ
รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และจัดสรรให้ผู้ Silom
Road Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยอ้างอิงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2561
ตาราง รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวนนท์ วรรณป้าน
นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล
นายเฉลิมชัย เอียสกุล
นายวิชัยยา เมนอน
นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
รวม

จานวนหุ้น
120,808,387
6,000,000
2,670,000
1,953,000
1,264,000
1,000,000
900,000
820,500
820,000
700,000
38,600
23,800
33,050,999
170,049,286

ร้อยละ
71.04
3.53
1.57
1.15
0.74
0.59
0.53
0.48
0.48
0.41
0.02
0.01
19.45
100.00

ที่มา: SETSMART

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และจัดสรรให้
Silom Road Limited และ นายวิ โ รจน์ ตั้ งเจตนาพร และก่ อ นการท าค าเสนอซื้ อ โดยอ้ า งอิ งข้ อ มู ล รายชื่ อใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และปรับปรุงด้ วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจากัด ได้แก่ หุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับ SRL จานวน 175,950,000 หุ้น หุ้นที่เสนอขายให้กับนายวิโรจน์ จานวน
19,550,000 หุ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตาราง รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น
175,950,000
120,808,387
19,550,000
6,000,000
2,670,000
1,953,000
1,264,000
1,000,000
900,000
820,500
820,000
700,000
38,600
23,800
33,050,999
365,549,286

Silom Road Limited
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 1/
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวนนท์ วรรณป้าน
นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล
นายเฉลิมชัย เอียสกุล
นายวิชัยยา เมนอน
นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
รวม
1/

ร้อยละ
48.13
33.05
5.35
1.64
0.73
0.53
0.35
0.27
0.25
0.22
0.22
0.19
0.01
0.01
9.04
100.00

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: 1/ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทาร่วมกัน (parties acting in concert) ตามข้อ 2 (1)
ของประกาศ ทจ.7/2552 เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารบริษัทฯ ร่วมกันสาหรับการ
เข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี้ รวมถึงทั้งสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เนื่องจากภายหลังการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรแล้ว ทั้งสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะ
เข้าเป็นบุคคลที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จานวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
ตาราง รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และหลังการทาคาเสนอซื้อ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
Silom Road Limited 1/
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
นายสมบัติ พานิชชีวะ
นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ
นายวนนท์ วรรณป้าน
นางสาวนีรนุช นรนาถตระกูล
นายเฉลิมชัย เอียสกุล
นายวิชัยยา เมนอน

ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ตอบรับคาเสนอซื้อ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
175,950,000
48.13

ผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับคาเสนอซื้อ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
179,119,150
49.00

120,808,387

33.05

-

-

19,550,000
6,000,000
2,670,000
1,953,000
1,264,000
1,000,000
900,000
820,500
820,000

5.35
1.64
0.73
0.53
0.35
0.27
0.25
0.22
0.22

186,430,136
-

51.00
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ลาดับ
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ตอบรับคาเสนอซื้อ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
700,000
0.19
38,600
0.01
23,800
0.01
33,050,999
9.04
365,549,286
100.00

นายสุวิทย์ ศรีคุรุวาฬ
นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล
นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ
รวม

ผู้ถือหุ้นทุกรายตอบรับคาเสนอซื้อ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
365,549,286
100.00

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคน
ต่างด้าวจากจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 เป็นไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้น SRL ซึ่งเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติจึงสามารถที่จะซื้อและถือครองหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ที่ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด

2.2.5 ข้อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ในอดีตที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจสานักพิมพ์ และธุรกิ จตัวแทนจาหน่าย
สิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 79.44 ของรายได้รวมในแต่ละปี โดย
ในไตรมาสที่ 3 งวดเก้าเดือน ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 79.01 ล้านบาท
ตาราง โครงสร้างรายได้ของ บริษัทฯ ปี 2558 - ไตรมาสที่ 3 งวดเก้าเดือน ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2558
ล้านบาท

โครงสร้างรายได้
ธุรกิจสานักพิมพ์
ธุรกิจตัวแทน
จาหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและ
บริการที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจดิจิตอล
ธุรกิจด้านการศึกษา
ธุรกิจโฆษณาบน
หนังสือพิมพ์แจกฟรี
และสื่อออนไลน์
รายได้จากการขาย
และการให้บริการ
รายได้อื่น1/
รวม
ที่มา:
หมายเหตุ:

ปี 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

115.41

50.70

89.74

49.25

76.36

48.25

31.12

39.37

65.54

28.79

54.72

30.03

49.55

31.31

26.88

34.02

1.87
28.20

0.82
12.39

3.63
13.19

1.99
7.24

2.84
8.53

1.79
5.39

1.58
3.79

2.00
4.80

-

0.00

-

0.00

-

0.00

3.08

3.90

211.02

92.71

161.28

88.51

137.28

86.74

66.44

84.09

16.60
227.62

7.29
100.00

20.93
182.21

11.49
100.00

20.99
158.27

13.26
100.00

12.56
79.01

15.91
100.00

แบบ 56-1 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1/ รายได้อื่น เช่น รายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นงบการเงินที่
ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง
2560 และงบการเงินงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตาราง งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ปี 2558 – งวดเก้าเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2560
ปี 2561

งวดสิ้นปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ผลการดาเนินงาน
121.43

100.92

84.04

60.20

33.95

89.58

60.36

53.24

39.73

32.49

รายได้ดอกเบี้ย

8.55

8.90

6.03

5.26

3.15

รายได้อื่น

8.06

12.03

14.96

9.22

9.41

รวมรายได้

227.62

182.21

158.27

114.41

79.01

ต้นทุนขายและการให้บริการ

(153.89)

(99.80)

(73.04)

(52.53)

(71.64)

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(39.66)

(31.16)

(28.52)

(19.97)

(18.08)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการ
ประกอบธุรกิจ
ต้นทุนทางการเงิน

(46.52)

(47.97)

(44.65)

(34.34)

(114.39)

-

(204.45)

-

-

-

(1.01)

(0.87)

(0.79)

(0.58)

(0.56)

(241.07)

(384.25)

(146.99)

(107.42)

(204.66)

(13.45)

(202.03)

11.28

6.99

(125.66)

(5.08)

(11.82)

(4.10)

(3.32)

(6.07)

(18.53)

(213.86)

7.18

3.67

(0.11)

(1.25)

0.04

0.02

(131.73)
(0.77)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ

รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ

ตาราง งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ปี 2558 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากที่มีข้อจากัดการใช้
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

68.41
250.71
47.23
6.55
5.6
223.56
1.1
603.16
0.8
3.13
21.58

ปี 2559
20.83
243.52
50.34
6.06
6.56
24.33
1.62
353.26
0.4
1.21
4.2

ปี 2560
92.22
103.02
62.42
3.56
14.73
18.65
0.67
295.27
0.4
1.12
12.62

ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2561
111.24
12.03
1.95
4.13
16.81
5.13
151.29
5.54
58.63
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ปี 2558
26.54
4.19
56.24
659.4

ปี 2559
15.43
2.00
23.24
376.49

ปี 2560
11.33
0.50
25.97
321.24

ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2561
5.25
1.82
71.25
222.54

9.92
122.83
9.7
15.39
0.13
5.42
163.37

75.57
6.12
10.46
0.01
3.9
1.04
97.1

13.17
3.94
10.53
4.65
0.94
33.22

10.80
35.36
12.64
4.79
1.20
64.79

8.14

11.35

12.72

13.61

0.85
8.99
172.37
259.25
170.05
272.71
3.8
10.65
29.65
0.18
487.03
659.4

0.9
12.26
109.35
259.25
170.05
272.71
4.09
10.65
(189.7)
(0.65)
267.14
376.49

0.85
13.57
46.79
259.25
170.05
272.71
4.21
10.65
(183.14)
(0.04)
274.44
321.24

0.82
14.43
79.22
259.25
170.05
272.71
10.65
(310.02)
(0.07)
143.32
222.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีขายทีย่ ังไม่ถึงกาหนดชาระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ทุนสารองตามกฎหมายทีจ่ ัดสรรแล้ว
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ
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ตาราง สรุปกระแสเงินสดของบริษัทฯ ปี 2558 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

งวดสิ้นปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558
กระแสเงินสด
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2561

ปี 2559

ปี 2560

6.81
(148.33)
(12.56)

(43.72)
10.35
(14.21)

(61.62)
133.48
(0.48)

(53.95)
76.13
(3.17)

(154.09)

(47.58)

71.39

19.02

222.49
68.41

68.41
20.83

20.83
92.22

92.22
111.24

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ

ตาราง อัตราส่วนทางการเงินของบริษทั ฯ ปี 2558 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
งวดสิ้นปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
3.69
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
2.24
ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน)
71
ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน)
537
ระยะเวลาการชาระหนี้ (วัน)
307
Cash cycle (วัน)
301
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
27.07
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
(8.14)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
(3.69)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
(2.70)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.33
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Debt Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.35
ที่มา:
หมายเหตุ:

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด
ณ วันที่ 30
กันยายน
ปี 2561 1/

ปี 2559

ปี 2560
3.64
3.24
109
445
357
197

8.89
7.76
148
106
219
35

2.34
1.90
126
78
48
157

38.12
(117.37)
(56.71)

46.79
4.54
2.66

(7.83)
(166.73)
(91.91)

(41.29)
0.35

2.06
0.45

(59.19)
0.46

0.41

0.17

0.55

แบบ 56-1 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1/ คานวณจากงบการเงินรวม(สอบทานแล้ว) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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2.2.7 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1) รายได้
รายได้จากการดาเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจสานักพิมพ์ ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจด้านการศึกษา และรายได้อื่น โดยในปี 2558 – 2560
และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 227.62 ล้านบาท 182.21 ล้านบาท 158.27 ล้านบาท และ
79.01 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่าง ปี 2558 –
2560 ลดลงเท่ากับร้อยละ 15.40 ทั้งนี้คาดว่าเกิดจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
2) อัตรากาไรขั้นต้น
ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีกาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.07 ร้อยละ 38.12 ร้อยละ 46.79 และ
ร้อยละ (7.83) ตามลาดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตรากาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงปี 2558 – 2560 มา
จากมาตรการในการควบคุมและลดต้นทุนอื่น ๆ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการจัดทาต้นฉบับและค่าลิขสิทธิ์ลดลง ทั้งนี้
อัตรากาไรขั้นต้นในงวดเก้าเดือนย้อนหลัง ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ปรับตัวลดลง เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 จึงมีต้นทุนคงที่ สูง รวมไปถึงต้นทุนในการพิมพ์
หนังสือพิมพ์ฟรีชีทที่ค่อนข้างมาก ประกอบกับการไม่สามารถรับรู้รายได้ในช่วงเริ่มดาเนินงาน จึงทาให้อัตรา
กาไรข้างต้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ลดต่าลง
3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจาหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 283.58 ล้านบาท 73.17 ล้านบาท และ 132.47
ล้านบาท ตามลาดับ สาเหตุที่ในปี 2559 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน
มาก เป็นผลมาจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์
จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทาให้บริษัทฯ ได้ตั้งสารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจาหน่ายลิขสิทธิ์
สาหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จานวน 204.45 ล้านบาท
โดยใช้นโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสาหรับ สินค้าที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัย และค้างนาน
ได้แก่ สินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่
จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สาหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่ า 18 เดือน จะมีการ
พิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบขายเหมาลดราคา และสาหรับสินค้า
คงเหลือที่มีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขาย
ได้แบบการขายเหมาชั่งกิโล และ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการบันทึกสารองหนี้สงสัยจะสู ญของ
ลูกหนีบ้ ริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในกลุ่ม NMG จานวน 54.09 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ค่าความนิยม จานวน 5.45 ล้านบาท เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เริ่มดาเนินธุรกิจในระหว่างไตรมาส
ที่ 2 ปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่าของค่าความนิยมที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจอาจเกิดการด้อยค่า
จากดุลยพินิจของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฯ จึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว
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ซึ่งหากคานวณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปี 2558 – 2560 พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับ
โครงสร้างการประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้า นบาท 79.13 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้าง
การประกอบธุรกิจต่อปี (CAGR) ปี 2558 – 2560 ติดลบเท่ากับร้อยละ 2.08 อันเนื่องมาจากการปรับลดของ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาด
4) กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คือ ขาดทุน 18.53 ล้านบาท ขาดทุน 213.86 ล้าน
บาท กาไร 7.18 ล้านบาท และ ขาดทุน 131.73 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับติดลบร้อย
ละ 8.14 ติดลบร้อยละ 117.37 มีค่าบวกร้อยละ 4.54 และ ติดลบร้อยละ 166.73 ตามลาดับ โดยมีสาเหตุมา
จากการลดลงของยอดขายในกลุ่มหนังสือและรายได้จากการเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและ
บริการที่เกี่ยวข้อง และมีรายการจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกการเป็น
ตั ว แทนหนั ง สื อ พิ ม พ์ จ าก The Yomiuri Shimbun อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ต้ น ทุ น คงที่ ใ นส่ ว นของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร และค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร โดยกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ พยายามควบคุ ม ต้ นทุ น การผลิ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
5) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 321.24 ล้านบาท ลดลงจานวน 55.25 ล้านบาท
จาก 376.49 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
หลักได้แก่ การลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว จานวน 140.50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 376.49 ล้านบาท ลดลงจานวน 282.91 ล้านบาท
จาก 659.40 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 42.90 โดยสาระสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
หลักได้แก่ การตั้งสารองค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงเพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและมุ่งเน้นการผลิตและจาหน่ ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ทากาไรให้แก่กลุ่ มบริษัทฯ จานวน
199.23 ล้านบาท และการลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จานวน 17.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อ
ลิขสิทธิ์น้อยลงและเลือกสรรหนังสือมากขึ้น
6) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจานวน 46.79 ล้านบาท ลดลง 62.56 ล้านบาท จาก 109.35
ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 57.21 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม
ลดลง 63.02 ล้านบาท จาก 172.37 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 36.56 โดยการลดลงของ
หนี้สินรวมในแต่ละปีเป็นผลมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 274.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 7.30 ล้าน
บาท จาก 267.14 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.73 โดยเพิ่มขึ้นจากกาไรจากผล
ประกอบการ โดยมีกาไรสุทธิสาหรับปีจานวน 7.18 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 267.14 ล้านบาท ลดลงจานวน 219.89 ล้าน
บาท จาก 487.03 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 45.15 โดยลดลงจากขาดทุนจากผล
ประกอบการ โดยมีขาดทุนสุทธิสาหรับปีจานวน 213.86 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการ
ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ
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2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์
2.3.1 ธุรกิจสานักพิมพ์
1) หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
ดาเนินธุรกิจภายใต้ชื่อสานักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและจาหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่ได้รับความไว้วางใจ
โดยได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และ
จาหน่ายผลงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและการจัดการ ที่มีเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการจั ด การในหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ รวมถึ งเศรษฐศาสตร์ การเงิ น การลงทุ น การบั ญ ชี
การตลาด ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หมวดภาษา และการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาและการทดสอบความถนัดด้านต่าง ๆ หมวดศาสนา และปรัชญา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคาสอน
ทางศาสนา ปรั ชญา ความเชื่ อ และศาสตร์ด้า นโหงวเฮ้งและฮวงจุ้ ย หมวดทั่ วไป ที่ มี เ นื้ อ หาหลากหลาย
ครอบคลุมความสนใจด้านต่าง ๆ ของผู้อ่านในวงกว้าง เช่น ไลฟ์สไตล์/ชีวิตคนดัง สุขภาพ และหมวดนิยาย
วรรณกรรม ที่เป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศ
2) สิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
ดาเนินธุรกิจผ่านบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (“NGE”) โดยเป็นผู้ผลิต นาเข้า และจาหน่าย
สิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนที่ได้รับลิขสิทธิ์จากสานักพิมพ์ชั้นนาจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย
สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เ กิน 18 ปี โดยส่วนใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา ซึ่งมี ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน เช่น หนังสือนิทานภาพ และหนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ
3) สิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย
ดาเนินธุรกิจผ่าน NGE โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง
สาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมและฉบับ
นิ ย ายที่ ไ ด้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ม าจากส านั ก พิ ม พ์ ชั้ น น าทั้ ง ภายในประเทศและประเทศญี่ ปุ่ น เช่ น Shueisha,
Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten และ Futabasha เป็นต้น จนถึงปี 2560 ได้รับลิขสิทธิ์ในการ
พิมพ์และจัดจาหน่ายสิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชน ทั้งสิ้นจานวนมากกว่า 600 เรื่อง หรือมากกว่า 4,500 ปก เช่น
“นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “โดราเอมอน” “เครยอนชินจัง” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman” “Blue
Exorcist”, “คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Replace”, “คุโรโกะ นายจืดพลิกสังเวียนบาส Extra Game”,
“แพลตติ นั ม เอนด์ ” , “โบรุ โ ตะ”, “อั ก ขระสยบมาร”, “Blue Exorcist”, “JO JO Lion”, “JOJONIUM”,
“MASTER KEATON” , “เดธโน๊ต Pocket Edition”, “One Punch Man” “ การ์ตูนไทย อาทิ “มีดที่ 13”
เป็นต้น
2.3.2 ธุรกิจตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ และบริการที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศชั้นนาและบริการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ ให้บริการมีทั้งหมด 231 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ และสมาชิกออนไลน์
ต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกและเป็นตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The
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Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์โดยไม่มีลิขสิทธิ์ในสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือพิมพ์ The
Yomiuri Shimbun รวมถึง การให้บริการจัดส่งกับหนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับ
2.3.3 ธุรกิจดิจิทัล
ดาเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับ รสนิยม
การอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แนวการบริการ การจัดการ ศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา ภาษา นิยาย วรรณกรรม
นิทาน การ์ตูน และอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และดาเนินธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค หลากหลายประเภท ครอบคลุมผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้า IT ของใช้ในบ้าน ของเล่น
ของใช้สาหรับเด็ก สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้ากีฬา อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เกม ดีวีดี และอื่น ๆ ผ่านทาง
ช่องทาง Website NSTORE.net แอพพลิเคชั่น Nation Books บน iOS และ android แอพพลิเคชั่นของพันธมิตร
บน iOS และ android Social media ต่าง ๆ Line account อีเมล์ โทรศัพท์ และ Affiliate Program
2.3.4 ธุรกิจด้านการศึกษา
1) NJ Digital
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ทันสมัย สนุกเข้าใจง่าย และเข้ากับพฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ รวมไปถึงสื่อโทรทัศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สื่อที่มีความทันต่อ
เหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไม่
หยุ ด นิ่ งให้ แ ก่ เ ยาวชน สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล ในด้ า นการมุ่ งเน้ น และยกระดั บมาตรฐานทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษของเยาวชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่ว
ประเทศหรือเทียบเท่า เพื่อนาไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ฟรีผ่านทาง Website njdigital.net โดยมี
การอัพเดตเนื้อรายสัปดาห์ ได้แก่ คลิปฝึกการสนทนาภาษาอั งกฤษ ข้อสอบและแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม
รูปภาพที่มีเสียงเพื่อเรียนรู้ทักษะการฟังและออกเสียง และคาศัพท์พร้อมความหมาย
2) Hello English
รายการภาษาอังกฤษที่มุ่งสอนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันในชีวิตประจาวันสาหรับคนทุกวัย นาเสนอในรูปแบบที่
สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสามารถนาไปใช้ได้จริง โดยออกอากาศ 4 วัน/สัปดาห์ทาง YouTube
3) NJ Special Admission
บริษัทฯ ได้จัดทาคู่มือสาหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบแอดมิชชัน ซึ่งจัดทาเป็นฉบับพิเศษขึ้นคือ NJ Admission
2017 ประกอบด้วย ชุดหนังสือจานวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ ดาเนินการสอนโดย
คณาจารย์ชั้นนา การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT O-NET และ 7 วิชาสามัญ คู่มือฉบับนี้
ใช้เป็นสื่อประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20 ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค
ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 และถ่ายทอดสั ญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่ว
ประเทศมากกว่า 500 โรงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนความรู้ผ่านทาง Website ได้ตลอดปี
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2.3.5 ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผ่า นบริษั ท วั น เวิ ล ด์ มี เ ดี ย จ ากั ด (“OWM") ที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ตหนั งสื อ พิ ม พ์แ จกฟรีภายใต้ชื่ อ “Rabbit
Today” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตประจาวันในเมือง โดยแจกฟรี 5 วันต่อสัปดาห์ ทางสถานีรถไฟฟ้า
รถไฟฟ้าใต้ดิน เคอรี่ และร้านทรู คอฟฟี่ และผลิตสื่อโฆษณาบน Social media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter,
Instagram และ YouTube โดยมีรายได้หลักจาก 2 ส่วน คือ (1) รายได้จากการขายโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี
(Free Sheet) ภายใต้ชื่อ Rabbit Today ควบคู่กับการขายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website and Facebook
รวมถึงการผลิตคอนเทนต์ให้ลูกค้าสาหรับการลงโฆษณาดังกล่าว (Content Production) (2) รายได้จากการรับจ้าง
และให้ บ ริ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการตลาด ส่ งเสริ ม งานขายและงานบริก ารตั ว แทนประกั น ภัย และ/หรื อ บริษัท
ประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ผ่าน Website หรือช่องทาง Social media
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2.4 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรม
2.4.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย
ข้อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยใน
ปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.50 โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.20 – 4.80 เร่งขึ้นจากปีก่อน
หน้ า ที่ ข ยายตัว ร้อ ยละ 3.90 โดยมี ก ารส่งออกสินค้ าเป็น แรงขั บเคลื่อ นสาคั ญ ประกอบกั บ การใช้ จ่ า ยภาครัฐ
โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่สาคัญ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน
ภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น สาหรับการบริ โภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรง
สนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนและภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น
2.4.2 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์
ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย ของ สมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ แ ละผู้ จ าหน่ า ยหนั ง สื อ แห่ ง ประเทศไทย พบว่ า ภาพรวมของตลาด
อุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์เผชิญกับสภาวะถดถอยมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยในปี 2560 สาเหตุเกิดจาก
จานวนหนังสือที่ออกใหม่ในปี 2560 ที่มีจานวนค่อนข้างน้อย และหนังสือกว่าร้อยละ 21.00 ไม่ได้มีการออกเล่มใหม่
เลย นอกจากนี้ยังมีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิทัลกันมากขึ้นทาให้
ภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลงในอดีตที่ผ่านมา
แผนภูมิ มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมหนังสือสิ่งพิมพ์ ปี 2557 - 2560

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย สานักพิมพ์ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อ ง
คาดการณ์ภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ในปี 2561 จะมีแนวโน้มที่ดี ขึ้นและเติบโตขึ้นจากปี
ก่อนหน้าในอัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 22.00 ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือ
และสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือที่ออกใหม่มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจาก ผู้ผลิตมีการคัดสรรหนังสือเพิ่มขึ้นเพื่อเน้น
คุณภาพมากกว่าปริมาณการผลิต และการมีช่องทางการขายที่ หลากหลายมากขึ้ น โดยช่องทางออนไลน์ เช่น
Website, Facebook, Line, ช่องทางออนไลน์ของร้านหนังสือ และร้านค้าออนไลน์ทั่วไป ถูกคาดการณ์ไว้ว่า จะมี
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อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 25.00 เนื่องมาจากหลาย ๆ บริษัทมีความตั้งใจจะเพิ่มการลงทุนในช่อ งทาง
ออนไลน์ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ คาดการณ์ มู ล ค่ า ตลาด ecommerce ในประเทศไทยว่ามีแนวโน้มเติบโตกว่าร้อยละ 13.00 ต่อปี ในปี 2560 – 2564 ในขณะที่ช่องทางการ
จาหน่ายหลักของธุรกิจหนังสือยังคงเป็นร้านหนังสือ ซึ่งจากการสารวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีร้านหนังสืออยู่ประมาณ 783 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น ร้านค้าสาขา
จานวน 614 ร้าน ประกอบด้วย ซี เอ็ดบุ๊คส์จานวน 350 ร้าน ร้านนายอินทร์จานวน 156 ร้าน และบีทูเอสจานวน
108 ร้าน และร้านค้าอิสระจานวน 169 ร้าน ซึ่งบริษัทฯ มีช่องทางการจาหน่ายหลักทางร้านหนังสือผ่านร้านหนังสือ
ซีเอ็ดบุ๊คส์ที่มีจานวนร้านหนังสือกว่าร้อยละ 45.00 ของจานวนร้านหนังสือทั้งหมดทั่วประเทศ
ผลการสารวจพฤติกรรมการอ่านอ้างอิงจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในงานหนังสือฯ
พบว่า อัตราการอ่านหนังสือโดยภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2560 สั ดส่วนของผู้ที่อ่านหนังสือน้อยลงมี
จานวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาคือร้อยละ 11.00 ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีสัดส่วนของผู้ที่อ่านหนังสือน้อยลงคือร้อยละ
19.00 แสดงให้เห็นแนวโน้มของภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ดีขึ้น
แผนภูมิ การเปลีย่ นแปลงของการอ่านหนังสือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง

สาหรับธุรกิจของ NGE ที่มุ่งเน้นสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 15 – 18 ปี ซึ่ง
เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของ NGE มีอัตราการอ่านหนังสือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น โดยร้อยละ 52 ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มี อายุ 15 – 18 ปี อ่านหนังสือเพิ่มขึ้น และร้อยละ 40.00 ของกลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ 15 – 18 ปี อ่าน
หนังสือเท่าเดิม อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15 – 18ปี ยังเป็นกลุ่มที่มีจานวนหนังสือที่อ่านต่อเดือนโดยเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
คือ 3.56 เล่มต่อเดือน
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แผนภูมิ สัดส่วนการเปลีย่ นแปลงของการอ่านหนังสือ
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15 -18 ปี

นอกจากนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ในปี 2561 อ้างอิง
จากข้อมูลผลการสารวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็น
ถึง ความนิยมของการ์ตูนและนิยายรักในตลาดประเทศไทยที่มีสัดส่วนในการอ่านและซื้อหนังสือประเภทนี้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หนังสือประเภทการ์ตูนและนิยายรักจึงเป็นหนังสือประเภทหลักที่สมาคมมุ่งเน้นให้เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนตลาดหนังสือและการส่งเสริมการอ่านสาหรับเยาวชน
แผนภูมิ สัดส่วนการอ่านและซื้อหนังสือแยก
ตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง
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2.4.3 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อดิจิทัล
ข้อมูลจากบริษัท นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จากัด พบว่างบโฆษณารวมในประเทศไทยไตรมาสที่ 2 ปี
2561 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 27,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 จากช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม
ทั้งหมด 26,042 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสื่อและโฆษณามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งสมาคมมีเดียเอเยนซี่
และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่างบโฆษณาในปี 2561 จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2560 โดย
คาดการณ์สัดส่วนงบโฆษณาของสื่อหนั งสือพิมพ์และนิตยสารเมื่อเทียบกับงบโฆษณาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 8 หรือ
เท่ากับมูลค่า 10,001 ล้านบาท และสัดส่วนงบโฆษณาของสื่ออินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับงบโฆษณาทั้งหมดอยู่ที่ร้อย
ละ 12 หรือเท่ากับมูลค่า 14,722 ล้านบาท
แผนภูมิ งบโฆษณาในไตรมาสที่ 2 ปี 2561เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น

แผนภูมิ ประมาณการส่วนแบ่งของงบโฆษณา ปี 2561
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สาหรับงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2561 ธุรกิจยานยนต์ ธุ รกิจ
บริษัทฯ สื่อสาร และธุรกิจธนาคาร จะเป็นธุรกิจสามอันดับแรกที่ใช้งบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนอยู่
ที่ร้อยละ 10 ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 8 ของงบโฆษณาทั้งหมดของสื่อดิจิทัล ตามลาดับ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งของ OWM
เกิดจากรายได้จากการรับจ้างและให้บริการดาเนินงานด้านการตลาดแก่ตัวแทนบริษัทประกันภัย และ/หรือ บริษัท
ประกันภัยทางรถยนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในประเภทธุรกิจยานยนต์
แผนภูมิ ประมาณการส่วนแบ่งของงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลปี 2561

สาหรับงบโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัท นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จากัด
เปิดเผยว่า ในปี 2560 หนังสือพิมพ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไทยรัฐ (ร้อยละ 18.59)
กรุงเทพธุรกิจ (ร้อยละ 10.70) บางกอกโพสต์ (ร้อยละ 6.75) เอ็มทูเอฟ (ร้อยละ 5.40) และเดลินิวส์ (ร้อยละ 5.13)
แสดงให้ เ ห็ น ว่า หนังสื อ พิม พ์ แ จกฟรีเช่ น เอ็ ม ทู เ อฟที่ ท าธุ ร กิจ เช่ น เดี ย วกั บ OWM สามารถครองส่ว นแบ่ งทาง
การตลาดและแข่งขันกับหนังสือพิมพ์ปกติได้
แผนภูมิ ส่วนแบ่งทางการตลาดของงบโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ปี 2560
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สาหรับการโฆษณาผ่านทาง Social media จากรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี
2560 ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า คนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกปี โดยในปี 2556 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ชั่วโมง 36 นาทีต่อวัน ปี
2557 เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 12 นาทีต่อวัน ปี 2558 ลดลงเล็กน้อยเป็นเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 54 นาทีต่อวัน ปี 2559
ลดลงเล็กน้อยเป็นเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 24 นาทีต่อวัน และในปี 2560 มีการสารวจแยกเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตช่วงวัน
ทางานหรือวันเรียนหนังสือ และวันหยุด ผลสารวจแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยในวันทางานหรือวันเรียนหนังสืออยู่
ที่ 6 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน และวันหยุดอยู่ที่ 6 ชั่ วโมง 48 นาทีต่อวัน ซึ่ง Gen Y หรือประชากรที่เกิดในปี 2524 –
2543 มีจานวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในช่วงวันทางานหรือวันเรียน และวันหยุดมากที่สุดเมื่อเทียบกับเจนเนอ
เรชั่นอื่น ๆ ในการใช้อินเทอร์เน็ตทากิจกรรมต่าง ๆ นั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลาในการเล่น Social media เช่น
Facebook, Instagram และ Line มากเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจานวนชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน และ
สัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้ Social media มีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 86.90 จากผลสารวจ พบว่า Social
media ที่มีสัดส่วนของผู้ใช้งานต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ YouTube (ร้อยละ 97.10)
Facebook (ร้อยละ 96.60) และ Line (ร้อยละ 95.80) ซึ่ง Social media เหล่านี้ ต่างก็เป็นช่องทางหลักของ
OWM
สาหรับการโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์แจกฟรี “Rabbit Today” บทวิเคราะห์จ ากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เดือน
มิถุนายน ปี 2560 เปิดเผยว่า สิ่งพิมพ์ประเภทแจกฟรี เป็นสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและคาดว่ามีความต้องการสูง เพราะ
เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีรายได้ค่าโฆษณาจากสินค้า ขณะที่ต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก เนื่องจากใช้บุคลากรน้อย รวมทั้งหน้า
สิ่งพิมพ์ที่ลดลงทาให้ ประหยัดค่ากระดาษ และไม่จาเป็นต้องแจกทุกวัน อาจทาแจกเป็นรายสัปดาห์หรือรายปัก ษ์
โดยสิ่งพิมพ์แจกฟรีที่น่าสนใจ คือสิ่งพิมพ์ที่จับตลาดประชากรภาคเกษตรที่มีจานวนมากในต่างจังหวัด และสิ่งพิมพ์
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตามเมืองใหญ่หรือในกรุงเทพฯ ในด้านการจัดจาหน่าย OWM แจก “Rabbit Today” ผ่านทาง
สถานีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน เคอรี่ และร้านทรู คอฟฟี่ โดยจานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี
2558 – 2560 ประมาณร้อยละ 3.17 ซึ่งในปี 2561 ระบบรถไฟฟ้ามีจานวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันจานวน 646,866
เที่ยวคนต่อวัน อ้างอิงข้อมูลจาก Website ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และจานวนผู้โดยสาร
รถไฟใต้ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ประมาณร้อยละ 5.25 ซึ่งในปี 2561 ระบบรถไฟฟ้าใต้
ดินมีจานวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันจานวน 303,857 คนต่อวัน อ้างอิงข้อมูลจากแบบ 56-1 และ Website ของบริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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แผนภูมิ จานวนผู้โดยสารเฉลี่ย ปี 2557 - เดือน กรกฎาคม 2561

นอกเหนือจากรายได้จากการขายโฆษณาผ่านทางSocial media และหนังสือพิมพ์แจกฟรี “Rabbit Today” แล้ว
OWM ยังมีรายได้ค่าคอมมิช ชันจากการรับจ้างและให้บริการดาเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และงาน
บริการตัวแทนประกันภัย และ/หรือ บริษัทประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ Website หรือ Social media อีก
ด้วย สาหรับภาพรวมธุรกิจประกันภัยรถ ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 – 2560 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยรถมีอัตราการเติบโต
ประมาณร้อยละ 2.05 ต่อปี จาแนกเป็น เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย
(เติบโตร้อยละ 4.08) และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยรถโดยความสมัครใจ (เติบโตร้อยละ 1.72)
หากพิจารณาจากจานวนกรมธรรม์พบว่า จานวนกรมธรรม์จากการประกันภัยรถมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ
3.63 จาแนกเป็น จานวนกรมธรรม์จากการประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย (เติบโตร้อยละ 3.46) และ
จานวนกรมธรรม์จากการประกันภัยรถโดยความสมัครใจ (เติบโตร้อยละ 4.24)
แผนภูมิ เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยรถ ปี 2557 - 2560
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3. 3. ความสมเหตุ
สมผลของราคาเสนอซื
้อหุ้นสามั
ความสมเหตุ
สมผลของราคาเสนอซื
้อหุญ้นของบริ
บริษัทษฯัทฯ
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้ นสามัญ ของบริษั ทฯ ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระพิ จารณาโดยใช้ ข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่สอบทานโดยบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย จากัด ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป และข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐ านว่า ข้อมูลและเอกสารสาคัญดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง
รวมทั้งพิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการ รวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของ
มูลค่าบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีต่าง ๆ
จานวน 6 วิธี ได้แก่
▪
▪
▪
▪

วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ
- วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”)
- วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Ratio: “P/E”)
▪ วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach)

▪ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
3.1 วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) ของบริษัทฯ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือ
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทาง
บัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ตารางมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว
กาไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

170.05
272.71
10.65
(310.02)
(67.00)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

143.32

จานวนหุ้น (ล้านหุ้น)

170.05

ราคาหุ้น (บาท/หุ้น)

0.84
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ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ
0.84 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ากว่าราคาเสนอซื้อ ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.56 บาทต่อหุ้น หรือต่ากว่าในอัตราร้อย
ละ 40.00 ของราคาเสนอซื้อ ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่คานวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
และอนาคตได้ เนื่องจากมิได้คานึงถึงผลประกอบการในอนาคต แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม และ
การออกหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
3.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สิน สุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ
การเงิน ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 หลังปรับปรุงการออกหุ้นเพิ่มทุน และ
ปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทาให้มูลค่าตามบัญชี
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการ
ขาดดุลที่สามารถนามาลดภาษีได้ในอนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น
หลังจากนั้นจึงนาผลลัพธ์ที่คานวณได้หารด้วยจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 222.54 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย
ตารางสรุปสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์ของบริษัทฯ

มูลค่า (ล้านบาท)

ร้อยละ

▪ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 1/

111.24

49.99

▪ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย:
- เครื่องหมายทางการค้า
- ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ

58.63

26.35

▪ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

18.11

8.14

▪ สินค้าคงเหลือ

16.81

7.55

▪ ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์

5.54

2.49

▪ สินทรัพย์อื่น ๆ 2/

12.21

5.49

รวมสินทรัพย์

222.54

100.00

สินทรัพย์

หมายเหตุ : 1/ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้ า (กองทุนส่วนบุคคล)
2/ สินทรัพย์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และภาษีซื้อ

สาหรับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ใด ๆ หรือมีรายการสินทรัพย์ที่จาเป็นต้องทาการ
ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มเติม เนื่องจาก สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นเงินสด รายเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
จานวน 111.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของสินทรัพย์รวม รองลงมา คือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ใช้ในการดาเนินงานในธุรกิจปกติ และเครื่องหมายการค้า “Rabbit” ของ OWM
นอกจากนี้ สาหรับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียน ณ สิ้นวันที่ 30 กั นยายน 2561 บริษัทฯ ได้ดาเนินการตั้งค่าเผื่อ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

หนี้สงสัยจะสูญสาหรับหนี้ค้างนาน รวมถึงลูกหนี้ที่บริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้ชาระเงินภายใต้นโยบายการบริหารลูกหนี้ใหม่
ของบริษัทฯ ทาให้มูลค่าคงเหลือดังกล่ าว สะท้อนมูลค่าลูกหนี้การค้าคงเหลือที่จะสามารถรับชาระเงินได้จริง รวมถึง
มูลค่าสินค้าคงเหลือ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ
ในช่วงปี 2559 - 2560 บริษัทฯ ได้ดาเนินการขายเหมาลดราคา และขายชั่งกิโล สาหรั บสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ
ล้าสมัยและคงค้างนานเป็นจานวนมาก กอปรกั บนโยบายการบริหารสินค้าคงเหลือใหม่ของบริษัทฯ ที่เน้นการควบคุม
ปริมาณยอดพิมพ์หนังสือเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น และหากมีสินค้าคงเหลือที่ค้างนานบริษัทฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าลดลงตามระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ (Inventory Aging) จึงทาให้มูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวสะท้อน
มูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์
ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 79.22 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
ตารางสรุปหนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หนี้สินของบริษัทฯ

มูลค่า (ล้านบาท)

ร้อยละ

▪ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

46.16

58.26

▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

12.64

15.96

▪ เจ้าหนี้อื่น ๆ 1/

20.42

25.78

รวมหนี้สิน

79.22

100.00

หนี้สิ้น

หมายเหตุ : 1/ เจ้าหนี้อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน และภาษีขาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้ดาเนินการซื้อและชาระหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็น
จานวนทั้งสิ้น 195,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงเท่ากับร้อยละ 53.48 ของจานวนหุ้นที่
ออกและจาหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
273,700,000 บาท
ตารางสรุปการปรับปรุงจากการออกหุ้นเพิ่มทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

143.32

รวมมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด

273.70

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

417.02

จานวนหุ้น (ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน) (ล้านหุ้น)

170.05

จานวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด (ล้านหุ้น)

195.50

รวมจานวนหุ้น (ภายหลังการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน) (ล้านหุ้น)

365.55

ราคาหุ้น (บาท/หุ้น)

1.14
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และปรับปรุงการออกหุ้นเพิ่มทุน
จะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ากว่าราคาเสนอซื้อ ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.26 บาท
ต่อหุ้น หรือต่ากว่าในอัตราร้อยละ 18.51 ของราคาเสนอซื้อ
นอกจากนี้ แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคตได้ เนื่องจากมิได้
คานึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม แต่เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาถึงวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการทากาไร และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต
ของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) พบว่า มูลค่าหุ้นของ
บริษัทฯ มีค่าติดลบเท่ากับ 0.43 - 0.27 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การพิจารณาด้วยวิธี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจึง
เป็นวิธีที่อาจไม่เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ แต่หากพิจารณาถึงมูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้ ดังนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ
3.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาในตลาด
นั้นเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์ - อุปทานของหลักทรัพย์ของกิจการ โดยรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ แสดงได้ตามแผนภูมิ
ต่อไปนี้
แผนภูมิ ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ช่วง 360 วันทาการ ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ
กาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) ให้แก่บุคคลในวงจากัด

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของ
หลักทรัพย์ในแต่ละราคา (Volume Weighted Average price - “VWAP”) ย้อนหลัง 7 วันทาการ 15 วันทาการ 30
วันทาการ 60 วันทาการ 90 วันทาการ 120 วันทาการ 180 วันทาการ 270 วันทาการ และ 360 วันทาการ ก่อนวันที่
17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถสะท้อนราคาตลาดที่เหมาะสมที่สะท้อนอุปสงค์ - อุปทานของ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

หุ้นของบริษัทฯ บนปัจจัยพื้นฐานที่สมเหตุสมผล ไม่มีการบิดเบียนด้านราคาจากปริมาณการซื้อขายหุ้นสืบเนื่องมาจาก
การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ช่วงเวลา

VWAP (บาทต่อหุ้น)

7 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.55

15 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.55

30 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.51

60 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.55

90 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.55

120 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.55

180 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.56

270 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.57

360 วันทาการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561

1.58

ที่มา: ข้อมูลจาก SETSMART ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) ให้แก่บุคคลในวงจากัด

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดจะได้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 1.51 – 1.58 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
สูงกว่าราคาเสนอซื้อ ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.11 – 0.18 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 8.01 –
12.70 ของราคาเสนอซื้อ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีราคาตลาดจะสะท้อนเพียงความต้องการของผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยไม่จาเป็นต้องเท่ากับมูลค่าที่
เหมาะสมของหลักทรัพย์นั้น และอาจไม่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ประกอบกับการซื้อขายหุ้น
บริษัทฯ ในสภาวะปกติมีสภาพคล่องที่ต่ามาก โดยพิจารณาได้จากสภาพคล่องหรืออัตราการหมุนเวียนปริมาณซือ้ ขายหุน้
ของบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 360 วันทาการจากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการซือ้
ขายหุ้นปกติ เปรียบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในหมวดธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(MAI) และเปรียบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางแสดงสภาพคล่องอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย

รายละเอียด
อัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

อัตราหมุนเวียนปริมาณ
การซื้อขาย 1/ (ร้อยละ)
0.19

อัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในหมวดบริการในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

0.34

อัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

0.44

ที่มา:

ข้อมูลจาก SETSMART
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หมายเหตุ: 1/ สูตรการคานวณอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย =

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ผลรวมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น × 100
ผลรวมปริมาณหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าอัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีค่าต่ากว่าอัตรา
การหมุ น เวี ย นปริมาณการซื้อ ขายหุ้น ในหมวดธุ รกิ จเดียวกั น ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (MAI) และอั ตราการ
หมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) คิดเป็นร้อยละ 45.92 และ 58.02 ตามลาดับ ดังนั้น
ด้ ว ย เ ห ตุ ผ ล ดั ง ที่ ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น วิ ธี มู ล ค่ า ต า ม ร า ค า ต ล า ด จึ ง อ า จ ไ ม่ ส ะ ท้ อ น มู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง
บริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคตได้
ทั้งนี้ ภายหลังคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึง 11 ธันวาคม 2561 มูลค่าและปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ มีความผันผวน
มาก ซึ่งมูลค่าของหุ้นของบริษัทฯ อาจไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานที่สมเหตุสมผล แต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงมาจากการเก็งกาไรระยะสั้น (Speculation) ของนักลงทุนเพราะการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ทา
คาเสนอซื้อ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่ามูลค่าตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ถึง 11 ธันวาคม 2561 ไม่เหมาะสมในการพิจารณามูลค่าหุ้น ตามราคาตลาดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นตาม
ราคาตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวมีดงั นี้
แผนภูมิ ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึง 11 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของ
หลักทรัพย์ (VWAP) ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึง 11 ธันวาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 2.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่า
ราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 1.06 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 0.76 นอกจากนี้ มูลค่าตลาดของหุ้นของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 1.57 – 3.40 บาทต่อหุ้น โดยราคาปิด ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2.20 บาทต่อ
หุ้น
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3.4 วิธีเปรียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกั นควรมีอัตราส่วน
มูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมูลค่าบริษัทฯ ของบริษัทฯ นั้น
แต่ละบริษัทที่นามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่า งกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของ
บริษัทฯ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของบริษัทฯ เป็นต้น ดังนั้นการนา
บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดและอาจมี
ความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ คื อ ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยหนั งสื อ พ็ อ กเก็ ต บุ๊ ค ตั ว แทนจ าหน่ า ยสิ่ งพิ ม พ์ จ าก
ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร สิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนเพื่อการศึ กษาและบันเทิง
การ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และธุรกิจผลิตและจาหน่ายสื่อ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนาข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและ
สิ่งพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีรายได้มาจากการผลิตและจัดจาหน่ายหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และดิจิทัลเป็นหลัก เพื่อ
ใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และคัดเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและ
ต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจของบริษัทฯ จดทะเบียนใน ตลท. มี
จากัด โดยธุรกิจที่นามาเทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ในสัดส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ของรายได้ โดยสามารถสรุปรายชื่อ และรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้
ตารางข้อมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

มูลค่าตาม
ราคาตลาด1/
(ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
และดิจิทัล 2/

บริษัท

ชื่อย่อ

บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)

SET:MATI

ธุรกิจผลิตและพิมพ์หนังสือพิมพ์
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และ
หนังสือเฉพาะกิจประเภทต่าง ๆ ธุรกิจ
รับจ้างพิมพ์และรับจ้างจัดงาน Event
ตลอดจนธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชีพ

926.75

ร้อยละ 78.60

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด
(มหาชน)

SET:ARIP

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์ โดยผลิต
และจาหน่ายนิตยสาร
หนังสือ
รวบรวมข้อมูลรายปี หนังสือพ็อก
เก็ตบุ๊ค ตลอดจนสื่ออื่น ๆ รวมไปถึง
ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล การจัดงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และ
กิจกรรมทางการตลาด

205.04

ร้อยละ 49.29
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สัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
และดิจิทัล 2/

บริษัท

ชื่อย่อ

Utusan Melayu (Malaysia)
Limited

KLSE:UTUSAN

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดจาหน่าย
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเพื่อ
การศึกษาและหนังสือทั่วไปอื่น ๆ ใน
ประเทศมาเลเซีย ตลอดจนธุรกิจสื่อ
โฆษณา นิวมีเดีย ช่องทางออนไลน์
ช่องทางวิทยุและทางโทรทัศน์

78.50

ร้อยละ 86.50

Dogan Gazetecilik A.S.

IBSE:DGZTE

ธุรกิจสื่อมีเดียในประเทศตุรกี เป็น
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายหนังสือพิมพ์
และนิตยสาร รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

5,631.90

ร้อยละ 97.87

Sambhaav Media Limited

BSE:511630

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วารสาร
รวมถึงสื่อภาพและเสียง
ช่องทางโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และสื่อ
ออนไลน์

445.89

ร้อยละ 91.51

AS Ekspress Grupp

TLSE:EEG1T

ธุรกิจด้านการพิมพ์และผลิตสื่อ
ออนไลน์ ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนีย
โดยมีการผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
สิ่งพิมพ์ของลูกค้า หนังสือและบริการ
การพิมพ์อื่น ๆ ตลอดจนการขายพื้นที่
โฆษณาและการจัดการข่าวออนไลน์

1,180.66

ร้อยละ 63.00

ที่มา:
หมายเหตุ:

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

มูลค่าตาม
ราคาตลาด1/
(ล้านบาท)

Capital IQ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันทาการก่อนวันที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)
1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
2/ ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษัทในช่วงปี 2560
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3.4.1 วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (Price to Earning Ratio: “P/E”)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เป็นการนากาไรสุทธิต่อหุ้นบริษัทฯ ตามที่ปรากฏ
ในงบการเงินงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/E
ของบริษัทที่เทียบเคียงข้างต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดาเนินงาน 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 ขาดทุนเท่ากับ 128.22 ล้านบาท ทาให้กาไรสุทธิต่อหุ้นบริษัทฯ มีค่าติดลบ เท่ากับ 0.75 จึงไม่
สามารถประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียงได้
อย่างไรก็ดี วิธีดังกล่าวไม่ได้คานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ผล
ประกอบการในอนาคต รวมถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต ส่งให้ผลการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ อาจไม่
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ
3.4.2 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการนามูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทฯ ตาม
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่งเท่ากับ 0.84 บาทต่อ
หุ้น มาคูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียง
ข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วันย้อนหลัง
ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี

บริษัท

P/BV Ratio
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

1.96

1.98

1.63

1.97

1.21

1.13

0.92

1

1

บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)
(SET: MATI)

0.65

0.67

0.68

0.70

0.83

0.86

1.02

1.10

1.15

บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
(SET: ARIP)

1.03

1.03

1.21

1.12

1.14

1.23

1.35

1.74

1.65

Utusan Melayu (Malaysia) Limited
(KLSE: UTUSAN)

0.20

0.35

0.26

0.30

0.51

0.53

0.89

0.79

0.97

Dogan Gazetecilik A.S. (IBSE: DGZTE)

1.89

1.89

1.89

1.91

1.26

1.22

0.62

0.68

0.61

Sambhaav Media Limited
(BSE: 511630)

2.15

2.32

1.71

2.31

2.61

2.74

3.10

4.18

2.97

AS Ekspress Grupp (TLSE: EEG1T)

0.62

0.61

0.71

0.72

0.73

0.79

0.76

0.76

0.79

ค่ามัธยฐาน P/BV

0.84

0.85

0.96

0.92

0.99

1.04

0.96

0.95

1.06

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทฯ

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

0.84

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

บริษัทเทียบเคียง
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บริษัท
ราคาต่อหุ้นของบริษทั ฯ (บาท/หุ้น)
ที่มา:

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

P/BV Ratio
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

0.71

0.71

0.81

0.77

0.83

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน
0.87

0.80

0.79

0.89

Capital IQ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันทาการก่อนวันที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียงในระยะเวลา 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วัน
ย้อนหลัง เท่ากับ 0.84 – 1.06 เท่า อันส่งผลให้มูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 0.71
– 0.89 บาทต่อหุ้นต่ากว่าราคาเสนอซื้อ ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.51 – 0.69 บาทต่อหุ้น หรือต่ากว่าใน
อัตราร้อยละ 36.00 – 50.00 ของราคาเสนอซื้อ
3.5 วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทฯ วิธีนี้ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนมูลค่าบริษัท
ฯ ต่อกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย (Enterprise
Value/Earnings before interest, tax, depreciation and amortization - “EV/EBITDA”) ส าหรั บ งวด 12 เดื อ น
ย้อนหลัง ของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ EBITDA สาหรับงวด 12
เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความแตกต่างของแต่
ละธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมิน
มูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ในวิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกใช้
กลุ่มของธุรกรรมเทียบเคียงอันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ได้อ้างถึงข้างต้น โดยสามารถสรุปธุรกรรมเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้
ตารางรายละเอียดของบริษัทที่ธุรกรรมใกล้เคียงกัน

บริษัทที่ออกหุ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Pado Corporation

ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายนิตยสารในประเทศญี่ปุ่น เช่น นิตยสาร Home, Hama Kara
เป็นต้น

The Asia Business Daily Co., Ltd.

ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และสือ่ ออนไลน์ ในประเทศเกาหลี

Jagran Prakashan Limited

ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายนิตยสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึงธุรกิจบนสื่อออนไลน์อื่น ๆใน
ประเทศอินเดีย เช่น นิตยสาร Sakhi และ หนังสือพิมพ์ Dainik Jagran เป็นต้น
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตารางข้อมูลของธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน

วันที่

บริษัทที่ออกหุ้น

ก.พ. 60
มี.ค. 56
เม.ย. 53

Pado Corporation
The Asia Business Daily Co., Ltd.
Jagran Prakashan Limited

สัดส่วนการ
เสนอขาย
(ร้อยละ)

มูลค่าการเสนอขาย
(ล้านบาท)

71.11
41.01
N/A

สัดส่วนการถือหุ้น
ของนักลงทุนกลุ่ม
ดังกล่าวทัง้ หมด
หลังทารายการ
(ร้อยละ)

307.98
261.93
1,510.7

อัตราส่วน
EV/EBITDA
(เท่า)

71.11
83.91
N/A

ค่ามัธยฐาน
ที่มา:

70.80x
10.60x
6.84x
10.60x

Capital IQ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเท่ากับ 10.60 เท่า สาหรับกาไรจาก
การดาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ สาหรับ
งวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีค่าติดลบ เท่ากับ 108.79 ล้านบาท
ตารางแสดงค่า EBITDA ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

งวด 12 เดือนย้อนหลัง

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ จ่าย ภาษีเงินได้ (EBIT) ของบริษัทฯ
(บวกกลับ) ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย

(120.60)
11.81

กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย
ตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ

(108.79)

ที่มา:

งบการเงินรวมของบริษัทฯ

เนื่องจาก EBITDA ของบริษัทฯ สาหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีค่าติดลบ เท่ากับ 108.79
ล้านบาท จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกันได้ นอกจากนี้ การประเมินมูลค่า
ด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความแตกต่างของแต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึน้
จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน
3.6 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น
โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน) (“NGE”) และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จากัด (“OWM”) ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ ด้วยวิธี มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ควรจะประเมินรวม
กั บ บริ ษั ท ย่ อ ยทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยวิ ธี ก ารรวมมู ล ค่ า ของแต่ ล ะบริ ษั ท ฯ (Sum of the parts - SOTP) โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

NINE
ธุรกิจสานักพิมพ์รูปแบบหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์
ทุนจดทะเบียน 390.55 ล้านบาท1/

หมายเหตุ: 1/เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์สาหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวน 220.50 ล้าน
บาท

ตารางรายละเอียดโครงการสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
(“NINE”)

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเท
นเมนท์ จากัด (มหาชน) (“NGE”)

ธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจสานักพิมพ์ โดย
ผลิตและจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
ในรูปแบบหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
และเป็นตัวแทนจัดจาหน่าย
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศและ
นิตยสารต่างประเทศ รวมทั้ง
เป็นตัวแทนขายสมาชิก และ
ตัวแทนขายโฆษณาให้กับ
หนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shimbun ที่พิมพ์ในประเทศ
ไทย และนิตยสาร
ต่างประเทศ
ดาเนินธุรกิจสานักพิมพ์โดย
ผลิตและจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
สาหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา
และบันเทิง สาหรับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็น
เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดย
มุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอด
นิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
สานักพิมพ์ชั้นนาในทวีป
เอเชีย และกลุ่มประเทศแถบ
ยุโรป อเมริกา และ
ออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้นของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด

วิธีการประเมิน

เป็นบริษัทแม่

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach)

บริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.74

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach)
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ธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้นของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารใน
รูปแบบของสื่อออฟไลน์ และ
ออนไลน์

บริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จากัด
(“OWM”)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

วิธีการประเมิน
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach)

ทั้งนี้ NGE เป็นบริษัทย่อยที่มีการประกอบธุรกิจสานักพิมพ์โดยผลิตและจาหน่ายสือ่ สิ่งพิมพ์สาหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา
และบันเทิง โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์จากสานักพิมพ์ชั้นนา และ OWM เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดย OMW จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่
31 มกราคม 2561 จึงพึ่งเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ สาหรับบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ผู้บริหารมีแผนธุรกิจในการดาเนินงาน
ในอนาคตที่จะกล่าวต่อไป และเป็นบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงกาหนดวิธีการประเมินมูลค่าของ NGE และ OWM ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ตารางโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ NGE และ OWM ปี 2558 – 9 เดือน ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท
โครงสร้างรายได้
ธุรกิจสานักพิมพ์
ธุรกิจตัวแทน
จาหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและ
บริการที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจดิจิตอล
ธุรกิจด้านการศึกษา
ธุรกิจโฆษณาบน
หนังสือพิมพ์แจกฟรี
และสื่อออนไลน์
รายได้จากการขาย
และการให้บริการ
รายได้อื่น1/
รวม
ที่มา:
หมายเหตุ:

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

9 เดือน ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

115.41

50.70

89.74

49.25

76.36

48.25

31.11

39.37

65.54

28.79

54.72

30.03

49.55

31.31

26.88

26.86

1.87
28.20

0.82
12.39

3.63
13.19

1.99
7.24

2.84
8.53

1.79
5.39

1.58
3.79

34.02
2.00

-

-

-

-

-

-

3.08

4.80

211.02

92.71

161.28

88.51

137.28

86.74

12.57

3.90

16.60
227.62

7.29
100.00

20.93
182.21

11.49
100.00

20.99
158.27

13.26
100.00

26.88
79.01

15.91
100.00

แบบ 56-1 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1/ รายได้อื่น เช่น รายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตารางสรุปสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ NGE และ OWM ปี 2558 - 9 เดือน ปี 2561

หน่วย : ล้านบาท
สัดส่วนรายได้
รายได้บริษัทฯ 1/
รายได้ NGE 1/
รายได้ OWM 1/
รวม
ที่มา:

ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
152.45
81.55
234.00

65.15
34.85
100.00

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
117.38
73.69
191.07

61.43
38.57
100.00

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
107.21
63.66
170.87

62.74
37.26
100.00

9 เดือน ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
57.44
23.31
3.10
83.85

68.50
27.80
3.70
100.00

งบการเงินของบริษัทฯ NGE และ OWM ปี 2558 - 2560 ทั้งนี้ สาหรับงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ สาหรับ NGE และ OWM เป็นข้อมูลจากงบการเงินภายในที่ใช้ในการจัดทางบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
1/ รายได้ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและให้บริการ รายได้อื่น ๆ และดอกเบี้ยรับ

หมายเหตุ:

3.6.1 มูลค่าบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระทาการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานของบริษัทฯ (Free Cash Flow
to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี
(ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 - 2566) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทฯ จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going
Concern Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-

-

1)

การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้นา FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ใน
ปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) (“WACC”)
ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยนาผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมารวมกับเงินสดและสินทรัพย์
เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยอ้างอิงข้อมูล และสมมติฐานที่
ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงิน ของบริษัทฯ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
รายได้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลงบการเงินของ
บริษัทฯ และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารเป็นหลัก
โดยรายได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) รายได้จากกลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์จากการผลิตและจาหน่าย
หนั ง สื อ พ็ อ กเก็ ต บุ๊ ค (2) รายได้ จ ากธุ ร กิ จ เป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งประเทศและบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ นิตยสารต่างประเทศ และสมาชิกออนไลน์ต่างประเทศ (3) รายได้จากธุรกิจ
ด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน (4) รายได้จากสายธุรกิจดิจิทัลจากการผลิตและจาหน่ายสื่ อสิ่งพิมพ์ และ
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (5) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการอื่น ๆ รวมทั้งรายได้จากการขาย
เศษซาก เป็นต้น โดยมีสมมติฐานในการประมาณการ ดังนี้
• รายได้จากกลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์จากการผลิตและจาหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
แหล่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ โดยหลักเกิดจากรายได้จากการผลิตและจาหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่บริษัทฯ
ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียน และสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสีย งจากทั้ งในและต่า งประเทศเป็ นสาคัญ ซึ่งจะมีรายได้
ค่าบริการจากการรับจ้างพิมพ์ ค่ าจัดส่ง และค่าบริการจากการขายโฆษณาบนสิ่ง พิมพ์เพียงเล็กน้อย ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากกลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์จากข้อมูลของบริษัทฯ ในอดีต และจากการ
สัมภาษณ์จากผู้บริหาร โดยประมาณการรายได้ในช่วงปี 2561 ที่อัตราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 11.03 ต่อ
ปี ตามการอั ต ราการลดลงของรายได้ จ ากธุ ร กิ จ ในปี 2560 เนื่ อ งจากในช่ ว งปี 2557 - 2560 ปี ที่ ผ่ า นมา
อุตสาหกรรมสานักพิมพ์ในประเทศไทยในภาพรวมกาลังซื้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ร้อยละ 5.00 – 12.00
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้ น ทาให้แนวโน้มอัตราการอ่านหนังสือ
ของคนไทยในช่วงอายุต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงดังที่กล่าวถึงในภาพรวมภาวะอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเห็นได้จาก
แนวโน้มการปิดตัวของร้านขายหนังสือรายย่อยที่มีการปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประมาณการอัตราการ
เติบโตของปี 2561 ของผู้บริหารที่มีค่าลดลงเท่ากับร้อยละ 11.03 จึงสอดคล้องกับแนวโน้มภาพรวมของตลาด
และในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายสินค้าในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ นอกจากนี้เพื่อรับมือ
กับแนวโน้มของตลาดที่เป็นช่วงขาลง บริษัทฯ จึงพิจารณาวางแผนกาหนดสิ่งพิมพ์และรูปแบบเนื้อหาของหนังสือ
ที่จะดาเนินการผลิตโดยคัดเลือกหนังสื อที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ มีเนื้อหาดี น่าเชื่อถือที่อยู่ในกระแสที่เป็น
ความสนใจตรงกับความต้องการของผู้อ่าน สามารถเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการ
ขายไปยังแหล่งใหม่รวมถึงผ่านช่องทางจาหน่ายแบบ E - commerce และประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ประกอบ
กับการคาดการณ์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่คาดการณ์ว่า แนวโน้มตลาด
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทางบริษัทฯ จึงประมาณการอัตราเติบโตรายได้ของปี
2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 10.00 และ 5.00 ต่อปี และระหว่างปี 2564 – 2566 ประมาณการอัตราเติบโต
รายได้ เท่ากับร้อยละ 0.00 รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางรายได้จากกลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
สานักพิมพ์
อัตราการเติบโต (ร้อย
ละ)

ประมาณการ

2558

2559

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

35.45

24.30

21.62

10.50

9.46

19.95

21.95

23.05

23.05

23.05

23.05

(31.45) (11.03)

N/A

N/A (11.03)

10.00

5.00

-

-

-

(25.12)
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• รายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง
รายได้หลักเกิดจากรายได้จากการเป็นตัวแทนจาหน่ายหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shumbun และนิตยสาร
ต่างประเทศ รับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shumbun รวมถึงบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์และนิ ตยสาร
ต่างประเทศ โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะไม่มีรายได้จากเป็นตัวแทนจาหน่าย รับจ้าง
พิมพ์ และการบริการจัดส่งของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shumbun และนิตยสารต่างประเทศ เนื่องจาก The
Yomiuri Shumbun ได้แจ้งยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shumbun ทั้งหมด สาเหตุ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจของทาง The Yomiuri Shumbun ที่เปลี่ยนไปใช้สื่อออนไลน์แทน ส่วน
ยอดรายได้ จ ากตั ว แทนจ าหน่ า ยของนิ ต ยสารในช่ ว งที่ ผ่ า นมามี มู ล ค่ า น้ อ ยมากและไม่ คุ้ ม ค่ า ต้ น ทุ น ในการ
ดาเนินงาน บริษัทฯ จึงพิจารณาเลิกสัญญาเช่นเดียวกัน ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้
ของปี 2561 เท่ากับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง 9 เดือนของปี 2561
ตารางรายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทน
จาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
และบริการที่เกีย่ วข้อง

ประมาณการ

2559

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

65.55 51.95

46.81

26.88

-

26.88

-

2558

2563
-

2564

2565

2566

-

-

-

• รายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน
รายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน แบ่งเป็นรายได้ 3 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการจัดทาคู่มือ
สาหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบ Admission รายได้จากการโฆษณาของรายการ Hello English และโฆษณา
บน Website ของบริษัทฯ (NJ Digital) และรายได้จากการจัดสัมมนาหรือ Event บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้
ในธุรกิจนี้จะค่อนข้างคงที่ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการจัดทาคู่มือ หรื อหนังสือสาหรับ Admission ในทุก ๆ ปี ปี
ละครั้ง และมีการจัดสัมมนาหรือ Event อย่างเป็นประจาทุกปีละ 2 งาน ขณะที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561
เป็นต้นไป จะไม่มีรายได้จากการโฆษณาของรายการ Hello English และโฆษณาบน Website ของบริษัทฯ (NJ
Digital) เนื่องจากบริษัทฯ เลิกผลิตรายการ Hello English สาเหตุจากรายได้ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต
ในขณะที่รายได้จากการจัดทาคู่มือสาหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบ Admission มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น
เนื่องจากมีผู้สนับสนุน (Sponsor) มากขึ้น โดยในช่วง 9 เดือน 2561 มีรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 2.10 ล้านบาท
บริษัทฯ คาดว่ารายได้ปี 2561 จะเท่ากับ 2.80 ล้านบาท และประมาณการอัตราการเติบโต ปี 2562 – 2566 ที่
ร้อยละ 0.00 ต่อปี
ส าหรั บรายได้จากการจั ดสัมมนาหรือ Event จึ งก าหนดสมมติฐ านให้รายได้ปี 2561 เท่ า กั บ ปี 2560 และ
ประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้ จากการจัดสัมมนาหรือ Event ปี 2561 – 2566 ที่ร้อยละ 0.00 ต่อปี
รายละเอียดดังนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตารางรายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการจัดทาคู่มือ
รายได้จากการจัดสัมมนา
หรือ Event
รวม (ไม่รวมรายได้จาก
การโฆษณาของรายการ
Hello English)
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
รายได้จากการโฆษณาของ
รายการ Hello English ที่
ไม่มีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2561 เป็นต้นไป

ประมาณการ

6.63

3.73

ม.ค.ต.ค.ก.ย.61 ธ.ค. 61
2.18
2.10
0.70

1.38

4.52

4.06

1.54

2.52

4.06

4.06

4.06

4.06

4.06

4.06

8.02

8.25

6.24

3.64

3.22

6.86

6.86

6.86

6.86

6.86

6.86

2.91 (24.37)

N/A

N/A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2558

(13.46)
0.02

2559

0.37

2560

2.24

0.14

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

• รายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล จากการผลิตและจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่ ม ารายได้ จ ากการผลิ ต และจ าหน่ า ยสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นช่ อ งทาง Website
NSTORE.net, Application Nation books, Application ของพั น ธมิ ต ร บน iOS และ Android และบน
Social media ต่าง ๆ จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของช่องทางการจาหน่ายของออนไลน์ในปัจจุบันของร้านหนังสือ
ในประเทศไทยที่มีความตั้งใจจะเพิ่มการลงทุนในช่องทางออนไลน์ อาทิ ร้านหนังสือ ซีเอ็ด ร้านนายอินทร์ และ
B2S เป็นต้น ประกอบกับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยกาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โทรศัพ ท์มือถือ หรือ
สมาร์ทโฟนกลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย และกาลังเข้าสู่ยุคของพฤติกรรมผู้อ่านที่
หันไปสนใจการอ่านในช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วยเช่นกัน บริษัทฯ มีนโยบายการที่จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่ม
ทุนลงทุนในการพัฒนา Website และระบบซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากและความ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากธุรกิจดิจิทัล ในปี 2561 เติบโตที่
อัตราร้อยละ 9.27 เท่ากับอัตราการเติบโตในปี 2560 และ ช่วงปี 2562 – 2566 เติบโตที่อัตราร้อยละ 14.43
เท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยระหว่างปี 2559 และ 2560 ซึ่งสะท้อนธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางรายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล จากการผลิตและจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หน่วย : ล้านบาท
ร า ย ไ ด้ จ า ก ส า ย ธุ ร กิ จ
ดิจิทัล
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

2558
0.99

ตัวเลขจริง
2559
2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

ประมาณการ
2562 2563 2564

2565

2566

1.18

1.29

0.98

0.43

1.41

1.61

1.85

2.11

2.42

2.77

19.59

9.27

N/A

N/A

9.27

14.43

14.43

14.43

14.43

14.43
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

• รายได้อื่น ๆ
รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้ค่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายได้จากการขายเศษ
ซาก และค่าบริการอื่น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้อื่นเท่ากับปี 2560 เนื่องจากรายได้
ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจากค่าบริ การส่วนกลางที่มีค่ าบริก ารคงที่ เว้นแต่รายได้จากค่าบริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะไม่มีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ จะดาเนินการขายระบบโปรแกรมให้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ในเดือนดังกล่าว รวมถึงรายได้ค่าบริหารจัดการที่บริษัทฯ เข้าไปช่วยเหลือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งคราว จึงจะไม่นามารวมในการประมาณการด้วย
เช่นกัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางรายได้อื่น ๆ

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
รายได้อื่น ๆ
ที่มา:

ประมาณการ

2558

2559

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.-ธ.ค.
611/

2561

2562

2563

2564

2565

11.36

16.99

22.00

12.09

9.15

21.24

18.64

18.64

18.64

18.64 18.64

2566

1/ ประมาณการรายได้อื่นดังกล่าว ไม่รวมรายได้ค่าบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และไม่รวมถึงรายได้ที่ไม่
เกิดขึ้นเป็นประจา

• สรุปประมาณการรายได้
จากการประมาณการรายได้ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประมาณการรายได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 –
2566 ได้ดังนี้
ตารางสรุปประมาณการรายได้ชองบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
สานักพิมพ์
รายได้จากธุรกิจเป็น
ตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการที่
เกี่ยวข้อง
รายได้จากธุรกิจด้าน
การศึกษาจากสือ่ การเรียน
การสอน (ไม่รวมรายได้จาก
การโฆษณาของรายการ
Hello English)
รายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

2558

ตัวเลขจริง
2559
2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

ประมาณการ
2562 2563 2564

35.45

24.30

21.62

10.50

9.46

19.95

21.95

23.05

23.05

23.05

23.05

65.55

51.95

46.81

26.88

-

26.88

-

-

-

-

-

8.02

8.25

6.24

3.64

3.22

6.86

6.86

6.86

6.86

6.86

6.86

0.99
1.18
11.36 16.99
121.36 102.67

1.29
22.00
97.96

0.98
12.09
54.09

0.43
9.15
22.26

1.41
21.24
76.35

1.61
18.64
49.07

1.85
18.64
50.40

2.11
18.64
50.67

2.42
18.64
50.97

2.77
18.64
51.32

2565

2566
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2)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าหนังสือ ค่าจัดทาต้นฉบับ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ค่าจัดส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งสามารถสรุปต้นทุนขายและบริการตามประเภท
ของรายได้ของแต่ละกลุ่มตามที่กล่าวในข้างต้น ได้ดังนี้
ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ

รายการ
ต้นทุนค่าหนังสือ ค่าจัดทาต้นฉบับ และค่าบริการขนส่ง
สาหรับรายได้จากการผลิตและจาหน่ายหนังสือพ็อก
เก็ตบุ๊ค

ต้นทุนค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างประเทศ ค่าจ้าง
พิมพ์ และค่าจัดส่ง สาหรับรายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทน
จาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง

ต้นทุนค่าหนังสือ ค่าจัดทาต้นฉบับ และต้นทุนการจัด
สัมมนา สาหรับรายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อ
การเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สมมติฐาน
อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการผลิตและจาหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุค๊ ของเดือน
มกราคม - กันยายน ปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 46.00 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน เนื่องจากปี 2559 – 2560 เป็นช่วงที่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจและจาหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษทั ฯ จึงทาให้ข้อมูลต้นทุนค่าหนังสือในช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง ณ ปัจจุบันได้
บริษัทฯ จะไม่มีต้นทุนในส่วนนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2561 เป็นต้นไป เนื่องจาก The
Yomiuri Shumbun ได้แจ้งยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri
Shumbun ทั้งหมด สาเหตุจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายทางธุรกิจของ The Yomiuri
Shumbun ที่เปลี่ยนไปใช้สื่อออนไลน์แทน ประกอบกับบริษัทฯ พิจารณายกเลิกสัญญาการ
เป็นตัวแทนจาหน่ายของนิตยสารต่างประเทศ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางเงินอิสระจึงประมาณการ
ต้นทุนของปี 2561 เท่ากับรายได้ที่เกิดขึ้นจริง 9 เดือนของปี 2561
อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน (ไม่
รวมรายได้จากการโฆษณาของรายการ Hello English เนื่องจากบริษัทฯ เลิกผลิตรายการ
Hello English) ตามค่าเฉลี่ยของปี 2559 - 2560 เท่ากับร้อยละ 20.85 ซึ่งโครงสร้างต้นทุน
ในช่วงปี 2559 -2560 ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ แต่อย่างใด
ประมาณการค่าใช้จา่ ยเดือนตุลาคม - ธันวาคม ปี 2561 ให้เท่ากับค่าใช้จา่ ยรายเดือนเฉลี่ย
9 เดือนย้อนหลังมกราคม - กันยายน ปี 2561 สาหรับปี 2562 – 2566 ประมาณการอัตรา
การเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.00 ตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มี
นโยบายยกเลิกธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ มีการเลิกจ้างพนักงาน
บางส่วนส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษสาหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพนักงานในช่วง 9 เดือน
ปี 2561 และจะไม่มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานสาหรับธุรกิจดังกล่าวอีกต่อไป
ประมาณการค่าใช้จา่ ยเดือนตุลาคม - ธันวาคม ปี 2561 ให้เท่ากับค่าใช้จา่ ยรายเดือนเฉลี่ย
9 เดือนย้อนหลังมกราคม - กันยายน ปี 2561 สาหรับปี 2562 – 2566 ประมาณการอัตรา
การเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
ต้นทุนการผลิตและ
จาหน่ายหนังสือพ็อก
เก็ตบุ๊ค

2558

2559

16.25

19.57

2560
30.99

ประมาณการ
ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

4.83

4.35

9.18

10.10

10.60

10.60

10.60

10.60
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละของรายได้จาก
การผลิตและจาหน่าย
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค
ต้นทุนการผลิตและ
จาหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการ
ที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนธุรกิจด้าน
การศึกษาจากสือ่ การ
เรียนการสอน
ร้อยละของรายได้จากสื่อ
การเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน พนง.
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมต้นทุนขายและ
ให้บริการ

3)

ประมาณการ
ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

143.42

46.00

N/A

46.00

46.00

46.00

46.00

46.00

46.00

28.63

26.02

16.06

-

16.06

-

-

-

-

-

2.05

2.43

0.77

0.54

0.89

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

25.51

29.42

12.28

14.78

N/A

20.85

20.85

20.85

20.85

20.85

20.85

21.26
0.92

14.72
0.83

10.93
0.66

10.63
0.56

2.72
0.19

13.35
0.75

8.76
0.76

9.07
0.78

9.40
0.79

9.75
0.81

10.11
0.83

78.54

66.18

69.36

32.62

8.15

40.77

21.05

21.88

22.23

22.59

22.96

2558

2559

2560

45.84

79.99

38.07

ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และ
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย อาทิ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่ า
ส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการต้นทุนผันแปร ปี 2561 – 2566 อ้างอิงจากสัดส่วนร้อยละต่อรายได้รวมตามค่าเฉลี่ยของปี 2559
– 9 เดือน 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 8.47 ในขณะที่ต้นทุ นคงที่ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าใช้จ่ายของพนัก งาน
ค่าใช้จ่ายในสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลาง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุน
คงที่ ปี 2561 - 2566 โดยให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนพนักงาน ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ให้เท่ากับ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลี่ย 9 เดือนย้อนหลังมกราคม - กันยายน ปี 2561 และสาหรับปี 2562 – 2566 เงินเดือน
ผู้บริหารมีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี และเงินเดือนพนักงานมีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อ
ปี ตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายคงที่อื่น ๆ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ให้เท่ากับค่าใช้จ่าย
รายเดือนเฉลี่ย 9 เดือนย้อนหลังมกราคม - กันยายน ปี 2561 เว้นแต่ค่าบริการส่วนกลางที่ต้องชาระให้แก่บริษัทที่
เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG จะประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายใหม่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG และ
สาหรับปี 2562 – 2566 กาหนดอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตารางประมาณการต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท

2558

ต้นทุนผันแปร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ร้อยละของรายได้รวม
ต้นทุนคงที่
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1/
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน

2559

ประมาณการ

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

12.22
9.23

6.06
6.68

7.50
9.59

3.85
9.14

0.82
N/A

4.67
8.47

2.58
8.47

2.69
8.47

2.71
8.47

2.74
8.47

2.77
8.47

19.31
21.26
52.78

19.48
27.03
52.57

23.95
19.87
51.32

15.69
13.59
33.14

3.92
6.04
10.78

19.62
19.64
43.92

20.39
20.03
43.00

21.20
20.43
44.33

22.05
20.84
45.60

22.93
21.26
46.93

23.86
21.68
48.31

24.01 163.46

87.65

-

87.65

-

-

-

-

-

0.23

หมายเหตุ: 1/ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลาง

4)

ภาษีเงินได้
ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยสรรพากร ทั้งนี้ จากการประมาณการปี
2561 – 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด

5)

เงินทุนหมุนเวียน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และข้อมูลจากงบการเงิ นในอดีต ของบริ ษั ทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิส ระจึ ง
ประมาณการสมมติฐานสาหรับเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้
รายการ

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

สมมติฐาน
สาหรับลูกหนีก้ ารค้า – บริษัทฯ ที่เกีย่ วข้องกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการยอด
ลูกหนี้เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่มีรายการ
ขายสินค้า และโฆษณาผ่านทางบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG อีกต่อไป ประกอบกับ
ยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดที่ค้างนาน และได้ถูกตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยผู้สอบ
บัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สาหรับลูกหนีก้ ารค้า - บริษัทฯ อื่น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาการ
เก็บหนี้เฉลี่ยปี 2561 - 2566 อ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 – กันยายน 2561 ซึ่งประมาณ 14
วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยไม่รวมลูกหนี้การค้า - อื่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นตัวแทนจาหน่ายหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และนิตยสาร
ต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่มีการดาเนินงานในส่วนดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็น
ต้นไป
สาหรับลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การยอดลูกหนี้เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่มี
รายการที่เกีย่ วข้องกันอีกต่อไป ประกอบกับยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดที่ค้างนาน และได้
ถูกตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยผู้สอบบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
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รายการ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

สมมติฐาน
2561 อย่างไรก็ตาม ลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ ราย NGE เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
และยังคงมีธุรกรรมระหว่างกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาการ
เก็บหนี้เฉลี่ยปี 2561 -2566 ของลูกหนีห้ มุนเวียน NGE เท่ากับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ของปี 2560 – กันยายน 2561 หรือประมาณ 580 วัน เพือ่ สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ
บริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณเท่ากับร้อยละของรายได้รวมตามค่าเฉลี่ยของปี 2560 –
กันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 1.78 เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ
ตามที่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงปี 2559 – 2560 บริษัทฯ เพิ่มความ
ระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหม่ และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพือ่ มิให้มีสินค้าคงเหลือ
มากขึ้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาสินค้าคงเหลืออ้างอิงค่าเฉลี่ย
ของปี 2560 - กันยายน 2561 โดยประมาณ 46 วัน เพือ่ สะท้อนสถานการณ์ปจั จุบันของ
บริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาการชาระหนี้อา้ งอิงค่าเฉลี่ยของปี
2560 - กันยายน 2561 โดยประมาณ 26 วัน โดยไม่รวมเจ้าหนีก้ ารค้าที่เกีย่ วข้องกับการ
เป็นตัวแทนจาหน่ายหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และนิตยสารต่างประเทศ
เนื่องจากจะไม่มีการดาเนินงานในส่วนดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาการชาระหนี้อา้ งอิงค่าเฉลี่ยของปี
2560 – กันยายน 2561 โดยประมาณ 6 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเท่ากับร้อยละของค่าใช้จ่ายรวมตามค่าเฉลี่ยของปี
2560 – กันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ 1.56 เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ

รายได้ค้างรับ

สินค้าคงเหลือ

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ตารางเงินทุนหมุนเวียน

ประมาณการ

ตัวเลขจริง
รายการ

2558

ลูกหนี้การค้า – บริษัทฯ อื่น (วัน)

2559

ม.ค. - ก.ย.
2561

2560

ต.ค. 2561 - 2566

10

18

12

16

14

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (วัน)

638

667

500

659

580

รายได้ค้างรับ (ร้อยละ)

2.19

3.99

2.43

1.12

1.78

สินค้าคงเหลือ (วัน)

141

49

42

50

46

เจ้าหนี้การค้า (วัน)

63

28

30

32

31

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (วัน)

29

23

6

7

6

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ร้อยละ)

2.06

2.00

0.94

2.18

1.56

ที่มา:

งบการเงินของบริษัทฯ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

6)

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุ นในอนาคตสาหรับการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ เพื่อการ
ผลิตและจาหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค เครื่ องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงานในแต่ละปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการ
ดาเนินการย้ายที่ตั้งสานักงานของบริษัทฯ จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในช่วงปลายปีของ 2561 นอกจากนี้บริษัทฯ จะ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

นาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จานวน 10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ปี ระหว่าง 2562 2563 เพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัลให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
สานักงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ
ที่มา:

ประมาณการ

2558

2559

2560

ม.ค.ก.ย.
61

ต.ค.ธ.ค.
61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

0.18

0.002

-

0.22

4.78

5.00

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.21
11.91

2.28

10.11
0.97

0.48

0.46
0.44

0.46
0.92

5.46
1.01

5.46
1.06

0.46
1.06

0.46
1.07

0.46
1.07

ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และงบการเงินของบริษัทฯ

7)

ค่าเสื่อมราคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่า
เสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกคานวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์

ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี)

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

5 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

5 ปี

ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ

3 – 7 ปี

ค่าลิขสิทธิ์รายการ

2 ปี

ที่มา:

อ้างอิงตามงบการเงินของบริษัทฯ

8)

สรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ

ตัวเลขจริง
ม.ค.-ก.ย.
61

ต.ค.-ธ.ค.
61

78.20

42.14

(62.36)

(47.20)

28.26

31.00

หน่วย : ล้านบาท

2558

รายได้จากการ
ขาย

132.37

90.62

ต้นทุนขาย

(84.36)
48.01

กาไรขั้นต้น 1/

ประมาณการ

2559

2560

2562

2563

2564

2565

2566

12.97

30.43

31.76

32.02

32.33

32.68

(31.58)

(8.15)

(21.05)

(21.88)

(22.23)

(22.59)

(22.96)

10.56

4.82

9.38

9.88

9.79

9.74

9.72
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท

2558

ค่าใช้จ่ายการขาย
(52.78)
และบริหาร
ผลขาดทุน และ
(0.23)
การด้อยค่า 2/

ประมาณการ

2559

2560

ม.ค.-ก.ย.
61

ต.ค.-ธ.ค.
61

2562

2563

2564

2565

2566

(52.57)

(51.32)

(38.59)

(10.78)

(43.00)

(44.33)

(45.60)

(46.93)

(48.31)

(24.01)

(163.46)

(87.65)

-

-

-

-

-

-

รายได้อื่น

11.36

16.99

22.00

12.09

9.15

18.64

18.64

18.64

18.64

18.64

ดอกเบี้ยรับ

8.72

9.77

7.01

3.20

0.20

0.81

1.02

0.92

0.83

0.74

EBITDA

15.08

ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัด
จาหน่าย
EBIT
ต้นทุนทางการเงิน
3/

รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

(21.56) (154.78) (100.37)

7.29
7.79

4.62

3.39

3.18

(26.19) (158.17) (103.55)

0.64

0.58

0.59

0.43

(2.46)

0.81

0.84

(5.57)

4.70

(25.96) (157.92) (109.54)

3.38 (14.17) (14.79) (16.24) (17.72) (19.22)
0.85

3.46

4.31

4.62

4.67

4.19

2.53 (17.62) (19.10) (20.86) (22.38) (23.40)
0.04

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

-

-

-

-

-

-

2.49 (17.95) (19.43) (21.19) (22.71) (23.73)

ที่มา: 1/ กาไรขั้นต้น และอัตรากาไรขั้นต้น ตั้งแต่ช่วงปี 2562 – 2566 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่มีรายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทนจาหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
และบริการที่เกี่ยวข้อง จากการยกเลิกสัญญาของ The Yomiuri Shimbun และนิตยสารต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป รวมถึงไม่มีรายได้จากการโฆษณาของรายการ
Hello English ที่เลิกดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเติบโตของค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 ต่อปี
ตามนโยบายของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
2/ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2559 จานวน 20.83 ล้านบาท เนื่องจากปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่ม
บริษัทฯ , ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน NGE ในปี 2560 จานวน 163.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน NGE สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในเงินลงทุน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน NGE พิจารณาจากมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ NGE ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ และอัตราคิดลดซึ่ง
คานวณจากวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินทุน และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ NGE และบริษัทในกลุ่ม NMG ในเดือนมกราคม - กันยายน 2561 จานวน
87.65 ล้านบาท เป็นสาคัญ
3/ ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร และดอกเบี้ยจากการตั้งประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

9)

อัตราคิดลด
ในการกาหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินทุนของบริษัทฯ (Weighted Average Cost of Capital
- WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตราดอกเบี้ย จากการกู้ยืม
(Cost of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้าหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถื อ
หุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้
▪ การคานวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1 - T) x Wd
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

โดยที่
Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.53

Kd

=

0 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหนีส้ ินที่มภี าระดอกเบี้ย

T

=

ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลซึ่งกาหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00

We

=

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100.00

Wd

=

0 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหนีส้ ินที่มภี าระดอกเบี้ย

▪ การคานวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคานวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm - Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ วันที่
11 กันยายน 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.65 เนื่องจาก ระยะเวลา 10
ปี เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม
ทางทฤษฎีในพันธบัตรรัฐบาล
เพราะเป็นช่วงเวลาของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีปริมาณการซื้อขาย หรือสภาพคล่องมากทีส่ ุดเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาของพันธบัตรรัฐบาลอื่น ๆ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงพิจารณาแล้วว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสม

Market Return (Rm)

อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนใน ตลท. (SET Total Return
Index: TRI Index) เฉลีย่ ย้อนหลัง 10 ปี (ระหว่างผลตอบแทนเฉลีย่
ทั้งปีของ 2551 และผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปี 2561 เนื่องจากช่วง
ปลายปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงเลือกใช้ค่าเฉลีย่ ทั้งปีในการคานวณ) มีค่าเท่ากับร้อยละ
13.90

Adjusted Beta (β)

Leverage Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital IQ)
เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ต่า จึงไม่สามารถใช้สะท้อน
ค่าที่เหมาะสมได้
โดยค่าดังกล่าวได้มีการปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเงิน (Financial Leverage) และปรับปรุงความเสี่ยงของประเทศ
(Country Risk) แล้ว เพื่อนามาใช้ในการคานวณอัตราผลตอบแทน
ของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยมีค่าเท่ากับ 0.52 อ้างอิงจากบริษัท มติชน
จากัด (มหาชน) บริษัท Dogan Gazetecilik A.S. บริษัท Utusan
Melayu (Malaysia) Berhard บริษัท Sambhaav Media Limited
บริษัท AS Ekpress Grupp และบริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
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ดังนั้น
Ke

=

2.65% + [0.52 x (13.90% – 2.65%)] = 8.53%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost
of Capital: WACC) ตามโครงสร้ า งเงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ไม่ มี ห นี้ สิ น ที่ มี ภ าระ
ดอกเบี้ย ดังนั้น
WACC

=

(8.53% x 100%) + 0.00%

=

8.53%

10) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทฯ ของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ เดือนตุลาคม 2561 – 2566

หน่วย: ล้านบาท

ต.ค.-ธ.ค.
61

2562

2563

2564

2565

2566

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน:
กาไรสุทธิ

2.49

(17.95)

(19.43)

(21.19)

(22.71)

(23.73)

ค่าเสื่อมราคา

0.85

3.46

4.31

4.62

4.67

4.19

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

6.16

(1.27)

(0.04)

(0.03)

0.01

0.02

กระแสเงินสดจากการดาเนินงานสุทธิ

9.50

(15.77)

(15.16)

(16.60)

(18.03)

(19.53)

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 1/

1.97

(6.70)

(6.76)

(1.76)

(1.76)

(1.77)

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ

1.97

(6.70)

(6.76)

(1.76)

(1.76)

(1.77)

กระแสเงินสดสุทธิ

11.47

(22.47)

(21.91)

(18.35)

(19.79)

(21.28)

อัตราคิดลด (ร้อยละ)

8.53

8.53

8.53

8.53

8.53

8.53

11.24

(20.28)

(18.23)

(14.06)

(13.97)

(13.85)

กระแสเงินสดจากการลงทุน:

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้าย
ที่มา:

(249.57)
8.53
(162.38)

1/ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2561 บริษัทฯ จะดาเนินการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ที่ราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชีสุทธิ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคานวณ ดังต่อไปนี้
ตารางการคานวณมูลค่าสุดท้าย

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)

= (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (249.57)

FCFF

= มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าติดลบเท่ากับ 162.38

G
อัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

=

Ke

= อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.53

อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis)
กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี

ตารางมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ด้วยวิธี DCF

หน่วย: ล้านบาท

วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – 2566

(69.15)

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของบริษัทฯ

(162.38)

มูลค่าบริษัทฯ ของบริษทั ฯ (Enterprise Value)

(231.53)

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

106.60

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะบริษัทฯ ของบริษัทฯ

(124.93)

▪ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิดลด
(Discount Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การประเมินมูลค่าบริษัทฯ โดยช่วงเปลี่ยนแปลงร้อยละ +/- 5.00 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจ จัยที่
สาคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้กาหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความ
อ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเชื่อมั่ นที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็ นระดับความ
น่าเชื่อถือที่ต่าที่สุดที่ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ มีช่วงของราคาที่ไม่
กว้างจนเกินไป ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสม
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทฯ บริษัทฯ ที่คานวณโดย วิ ธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach) กรณีฐานเท่ากับค่าติดลบเท่ากับ 124.19 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้จัดทาการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของ (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราส่วน
คิดลด (Discount Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธี DCF

Terminal Growth Rate

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง

ที่มา:

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
-5.00% -2.50% กรณีฐาน +2.50% +5.00%

-0.50%

(137.13) (130.46) (124.12) (118.09) (112.35)

-0.25%

(137.57) (130.88) (124.53) (118.48) (112.73)

กรณีฐาน

(138.01) (131.30) (124.93) (118.88) (113.11)

+0.25%

(138.44) (131.72) (125.34) (119.27) (113.49)

+0.50%

(138.88) (132.14) (125.74) (119.66) (113.87)

การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางข้ างต้ นจะเห็ น ว่า เมื่ อท าการวิ เคราะห์ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) มู ล ค่ า ส่ ว นของผู้ถือหุ้น
(Equity Value) เฉพาะบริษัทฯ ของบริษัทฯ ที่คานวณได้อยู่ระหว่างค่าติดลบเท่ากับ 138.88 - 112.35 ล้านบาท
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

3.6.2 มูลค่าบริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระทาการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่ NGE คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานของบริษัท (Free Cash Flow to
Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของNGE เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 - 2566) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าNGE จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis)
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-

-

1)

การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้นา FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ใน
ปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) (“WACC”)
ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยนาผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมารวมกับเงินสดและสินทรัพย์
เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาประมาณการทางการเงินของ NGE โดยอ้างอิงข้อมูล และสมมติฐานที่ได้รับ
จาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประมาณการทางการเงิน และข้อ
สมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของ NGE มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของ NGE โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลงบการเงินและ
ผลการดาเนินงานของ NGE ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารเป็นหลัก โดยรายได้ของ
NGE แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) รายได้จากกลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์ โดยผลิตและจาหน่ายสือ่ สิ่งพิมพ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์
มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป และหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสานักพิมพ์ชั้นนาในทวีปเอเชีย เช่น
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น (2) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการและค่าเช่าที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ รวมทั้งรายได้จากการขาย
เศษกระดาษ และรายได้อื่น ๆ โดยมีสมมติฐานในการประมาณการ ดังนี้
• รายได้จากกลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์
แหล่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) รายได้จากการผลิต นาเข้า และจัดจาหน่ายหนังสือ
สาหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป (2) รายได้จากการผลิตและ
จาหน่ายหนังสือสาหรับเยาวชน เพื่อการศึกษา และบันเทิง โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มา
จากสานักพิมพ์ชั้นนาในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จาก
กลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์จากข้อมูลของ NGE ในอดีต และจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร ประมาณการรายได้จาก
การผลิต นาเข้า และจัดจาหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป ในช่วงปี 2561 ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการต่อสัญญาลิขสิทธิ์ Disney ซึ่งเกิดจาก Disney มีการย้ายพื้นที่สานักงานใหม่ ส่งผล
กระทบต่อผู้ต่อสัญญาลิขสิทธิ์ Disney ทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้นประมาณการรายได้ในช่วงปี 2561 จะได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว โดยปัจจุบันกระบวนการต่อสัญญา บริษัทฯ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และการ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ประมาณรายได้ในปี 2562 ผู้บริหารประมาณการรายได้มี อัตราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 30.00 จากปี
2560 และภายหลังปี 2562 – 2566 จะมีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 0.00
นอกจากนี้การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และประมาณการรายได้จากการผลิตและจาหน่ายหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่
ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสานักพิมพ์ในทวีปเอเชีย ในช่วงปี 2561 ที่อัตราการเติบโตลดลงเท่ากับ 21.37 ต่อปี ซึ่ง
เท่ากับอัตราการลดลงของรายได้จากธุรกิจดังกล่าวในปี 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงปี 2557 - 2560 ปีที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมสานักพิมพ์ในประเทศไทยในภาพรวมกาลังซื้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ทาให้แนวโน้มอัตราการอ่านหนังสือของคนไทยในช่วงอายุ
ต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น การประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้จาก
กลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์จากข้อมูลของ NGE ในอดีต และจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหารข้างต้น จึงสอดคล้องกับ
แนวโน้มกับภาพรวมของตลาด กอปรกับการ NGE ได้พิจารณาวิธีรับมือกับแนวโน้ มของตลาดที่เป็นช่วงขาลง
เช่นเดียวกับของบริษัทฯ NGE จึงพิจารณาวางแผนกาหนดสิ่งพิมพ์และรูปแบบเนื้อหาของหนังสือที่จะดาเนินการ
ผลิตโดยคัดเลือกหนังสือที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ มีเนื้อหาดี ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน ประกอบกับการ
คาดการณ์ ข องสมาคมผู้ จั ด พิ ม พ์ แ ละผู้ จ าหน่ า ยหนั ง สื อ แห่ ง ประเทศไทยที่ ค าดการณ์ ว่ า แนวโน้ ม ตลาด
อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดขี ึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มอี ายุ 15 – 18 ปี ซึ่ง
เป็นหนึ่งในลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยร้อยละ 52.00 ของกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการอ่านหนังสือที่มากขึ้น นอกจากนี้
จากข้อมูลผลการสารวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่างแสดงถึง
แนวโน้มความนิยมของการ์ตูนและนิยายรักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนการอ่านหนังสือการ์ตูนปรั บตัว
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.00 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 44.00 ในปี 2560 NGE จึงประมาณการอัตราเติบโตรายได้
ของการผลิต นาเข้า และจัดจาหน่ายหนังสือ ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป และรายได้จากการ
ผลิตและจาหน่ายหนังสือการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์จากสานักพิมพ์ชั้นนาในทวี ปเอเชีย รายปี 2562 - 2566 เท่ากับ
ร้อยละ 0.00 ต่อปี (3) รายได้จากการขายสินค้าพ่วงกับสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น กล่องหนังสือสะสม และของแถม เป็น
ต้น ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณารายได้ดังกล่าวให้เป็นไปตามค่าเฉลี่ยตามอัตราส่วนของรายได้จาก
การผลิตและจาหน่ายหนังสือของ NGE ในช่วงปี 2559 - 2560 (4) รายได้จากการจาหน่ายหนังสือของในเครือ
ผ่าน NGE จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าในอนาคตไม่ได้มีนโยบายนาหนังสือดังกล่าวมาจาหน่ายผ่าน NGE
แล้ว ทั้งนี้ รายได้จากจากกลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์สรุปดังนี้
ตารางรายได้จากกลุ่มธุรกิจสานักพิมพ์

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
รายได้ จ ากหนั ง สื อ ที่
ได้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ากกลุ่ ม
ประเทศแถบยุโรป
อั ตราการเติบ โต (ร้อ ย
ละ)

ประมาณการ
ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค.
61

2558

2559

2560

23.40

24.52

22.80

5.54

1.85

8.64

4.82

(7.03)

N/A

2561

2563

2564

2565

2566

15.96

15.96

15.96

15.96

15.96

N/A (67.61) (30.00)1/

-

-

-

-

7.39

2562
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ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท

2558

2559

รายได้ จ ากหนั ง สื อ ที่
ไ ด้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ จ า ก
53.21 45.62
ส านั ก พิ ม พ์ ชั้ น น าใน
ทวีปเอเชีย
อั ตราการเติบ โต (ร้อ ย
(10.50) (14.28)
ละ)
รา ย ได้ จ า ก ก า รขาย
สิ น ค้ า พ่ ว ง กั บ สื่ อ
1.84
0.48
สิ่งพิมพ์
สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ ต่ อ
รายได้จากการผลิตและ
2.57
0.86
จาหน่ายหนังสือทั้งหมด
รายได้จากการจาหน่าย
สิ่ ง พิ ม พ์ ข องบริ ษั ท ใน
0.17
0.05
เครือ
รวมรายได้จากกลุ่ม
78.61 70.68
ธุรกิจสานักพิมพ์

ประมาณการ

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค.
61

2561

35.87

15.47

12.73

28.20

(21.37)

N/A

N/A (21.37)

0.26

0.03

0.15

0.66

N/A

0.11
59.04

2562

2563

2564

2565

2566

28.20

28.20

28.20

28.20

28.20

-

-

-

-

-

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

N/A

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.15

-

0.15

-

-

-

-

-

21.19

14.73

35.91

44.34

44.34

44.34 44.34

44.34

หมายเหตุ: 1/ อัตราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 30.00 จากปี 2560

• รายได้อื่น ๆ
รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าบริการจัดส่งหนังสือ ค่าบริการและค่าเช่าที่เรียกเก็บจากบริษัทในเครือ รวมทั้ง
รายได้จากการขายเศษซาก และรายได้อื่ น ๆ โดยที่ ปรึก ษาทางการเงิ นอิ สระประมาณการรายได้จากการ
ให้บริการและค่าเช่าที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้คงที่โดยอ้างอิงจากรายได้เดือน มกราคม – กันยายน
2561 เว้นแต่รายได้ค่าเช่าคลังสินค้าจากบริษัทฯ ที่ไม่มีการต่อสัญญา และรายได้จากการขายเศษกระดาษและ
รายได้อื่น ๆ ตามค่าเฉลี่ยตามอัตราส่วนของรายได้จากการผลิตและจาหน่ ายหนังสือของ NGE ในช่วงปี 2559 –
2560
ตารางรายได้อื่น ๆ

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จ ากการให้ บ ริก าร
และค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก
NINE
รายได้ จ ากการขายเศษ
กระดาษ และรายได้อื่น ๆ

2558

2559

ประมาณการ

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

1.59

1.32

1.15

0.59

0.10

0.69

0.56

0.56

0.56

0.56

0.56

1.34

1.69

3.47

1.54

0.01

1.54

1.84

1.84

1.84

1.84

1.84
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ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
สั ด ส่ ว นร้ อ ยละต่ อ รายได้
จากการผลิตและจาหน่าย
หนังสือทั้งหมด
รวมรายได้อื่น ๆ

2558

2559

ประมาณการ

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

1.71

2.39

5.88

N/A

N/A

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

4.15

2.94

3.01

4.62

2.13

0.11

2.23

2.41

2.41

2.40

2.40

2.40

• สรุปประมาณการรายได้
จากการประมาณการรายได้ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประมาณการรายได้ระหว่างปี 2561 – 2566 ได้ดังนี้
ตารางสรุปประมาณการรายได้ของ NGE

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากหนังสือที่ได้รับ
ลิข สิทธิ์จ ากกลุ่มประเทศ
แถบยุโรป
รายได้จากหนังสือ ที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์จากสานักพิมพ์ชั้น
นาในทวีปเอเชีย
ร า ย ไ ด้ จ า ก จ า ห น่ า ย
สิ่งพิมพ์ของบริษัทในเครือ
รายได้จ ากการขายสินค้า
พ่วงกับสื่อสิ่งพิมพ์
รวมรายได้ จ ากธุ รกิ จ
สานักพิมพ์
รายได้จ ากการให้ บ ริก าร
และค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก
บริษัทในเครือ
รายได้ จ ากการขายเศษ
กระดาษ และรายได้อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ที่มา:

ประมาณการ
ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

22.80

5.54

1.85

7.39

15.96

15.96

15.96

15.96

15.96

45.62

35.87

15.47

12.73

28.20

28.20

28.20

28.20

28.20

28.20

0.17

0.05

0.11

0.15

-

0.15

-

-

-

-

-

1.84

0.48

0.26

0.03

0.15

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

78.61

70.68

59.04

21.19

14.73

44.34

44.34

44.34

44.34

44.34

44.34

1.59

1.32

1.15

0.59

0.10

0.69

0.56

0.56

0.56

0.56

0.56

1.34

1.69

3.47

1.54

0.01

1.54

1.84

1.84

1.84

1.84

1.84

2.94
81.55

3.01
73.69

4.62
63.66

2.13
23.34

0.11
14.84

2.23
38.14

2.40
46.75

2.40
46.75

2.40
46.74

2.40
46.74

2.40
46.74

2558

2559

2560

23.40

24.52

53.21

สัมภาษณ์ผู้บริหาร งบการเงิน NGE และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

2)

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการของ NGE ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
โดยต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ต้นทุนค่าผลิตและจาหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศแถบยุโรป และที่
ได้รับลิขสิทธิ์จากสานักพิมพ์จากประเทศในเอเชีย ค่าจัดทาต้นฉบับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับหนังสือ ในขณะที่
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและอื่น ๆ ทั้งนี้ ต้นทุนขายและ
บริการตามประเภทของรายได้ของแต่ละกลุ่มตามที่กล่าวในข้างต้น สามารถสรุปได้ตามรายละเอียดดังนี้
ตารางสมมติฐานต้นทุนขายและการให้บริการ

รายการ

สมมติฐาน
อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการผลิตและจาหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
ประเทศแถบยุโรปของเดือนมกราคม - กันยายน 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 54.20 เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปี 2559 – 2560 เป็นช่วงที่บริษัทฯ มีการปรับ
โครงสร้างการประกอบธุรกิจและจาหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ จึงทาให้ขอ้ มูลต้นทุนค่า
หนังสือในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ณ ปัจจุบันได้
อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการผลิตและจาหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
สานักพิมพ์จากประเทศในเอเชียของเดือนมกราคม – กันยายน 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ
45.12 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปี 2559 – 2560 เป็นช่วงที่บริษัท
ฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจและจาหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ จึงทาให้
ข้อมูลต้นทุนค่าหนังสือในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ณ ปัจจุบันได้
อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการผลิตและจาหน่ายหนังสือหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์
จากสานักพิมพ์จากประเทศในเอเชีย และได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศแถบยุโรป ของเดือน
มกราคม – กันยายน ปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.84 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน
ประมาณการค่าใช้จา่ ยเดือนตุลาคม - ธันวาคม ปี 2561 ให้เท่ากับค่าใช้จา่ ยรายเดือนเฉลี่ย
9 เดือนย้อนหลังมกราคม - กันยายน ปี 2561 สาหรับปี 2562 – 2566 ประมาณการอัตรา
การเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.00 ตามนโยบายของบริษัทฯ
ประมาณการค่าใช้จา่ ยเดือนตุลาคม - ธันวาคม ปี 2561 ให้เท่ากับค่าใช้จา่ ยรายเดือนเฉลี่ย
9 เดือนย้อนหลังมกราคม - กันยายน ปี 2561 สาหรับปี 2562 – 2566 ประมาณการอัตรา
การเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ

ต้นทุนการผลิตและจาหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
ประเทศแถบยุโรป

ต้นทุนการผลิตและจาหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
สานักพิมพ์จากประเทศในเอเชีย

ค่าจัดทาต้นฉบับ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ เกีย่ วกับหนังสือ
โดยตรง

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วกับพนักงาน และอื่น ๆ

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนค่าหนังสือที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์จากประเทศแถบ
ยุโรป
ร้ อ ยละของรายได้ จ าก
การผลิ ต และจ าหน่ า ย
หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์
จากประเทศแถบยุโรป
ต้นทุนค่า หนังสือ ที่ได้รับ
ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ากส านั ก พิ ม พ์
จากประเทศในเอเชีย

ประมาณการ
ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

33.29

3.00

1.00

4.00

8.65

8.65

8.65

8.65

8.65

97.88

146.02

54.20

N/A

54.20

54.20

54.20

54.20

54.20

54.20

61.16

148.79

6.98

5.74

12.72

12.72

12.72

12.72

12.72

12.72

2558

2559

2560

10.78

24.00

46.08

35.26
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
ร้ อ ยละของรายได้ จ าก
การผลิ ต และจ าหน่ า ย
หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์
จ า ก ส า นั ก พิ ม พ์ จ า ก
ประเทศในเอเชีย
ค่ า จั ด ท าต้ น ฉบั บ และ
ค่า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆเกี่ย วกับ
หนังสือโดยตรง
ร้ อ ยละของรายได้ จ าก
การผลิ ต และจ าหน่ า ย
หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์
จ า ก ส า นั ก พิ ม พ์ จ า ก
ประเทศในเอเชี ย และ
ประเทศแถบยุโรป
ต้นทุนคงที่
เงินเดือนพนักงาน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว กั บ
พนักงาน และอื่น ๆ
ร ว ม ต้ น ทุ น ข า ย แ ละ
ให้บริการ

3)

ประมาณการ

2558

2559

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

66.26

134.08

414.82

45.12

N/A

45.12

45.12

45.12

45.12

45.12

45.12

3.01

4.05

4.77

2.48

1.73

4.21

5.23

5.23

5.23

5.23

5.23

3.93

5.77

8.13

11.95

N/A

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

11.84

1.71

3.54

4.17

3.08

1.03

4.11

4.31

4.53

4.76

4.99

5.24

0.38

0.49

0.51

0.34

0.14

0.48

0.85

0.88

0.91

0.94

0.97

51.14

93.25

191.53

15.89

9.64

25.53

31.77

32.01

32.27

32.54

32.82

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ ายในการบริหารของ NGE ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และ
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย อาทิ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่า
ส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระประมาณการต้นทุนผันแปรเดือนตุลาคม 2561 – 2566 อ้างอิงจากสัดส่วนร้อยละต่อรายได้จากการขาย
หนังสือทั้งหมดตามค่าเฉลี่ยของปี 2559 - 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.94 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย เงินเดือน
พนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าบริการส่วนกลาง เป็นต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนคงที่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 2566 โดยให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนพนักงาน ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ต่อเดือนเท่ากับค่าใช้จ่าย
เงินเดือนพนักงานของเดือนมกราคม - กันยายน 2561 เฉลี่ยต่อเดือน และสาหรับปี 2562 – 2566 มีอัตราการ
เติบโตเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามนโยบายของบริษัทฯ และสาหรับค่าใช้จ่ายคงที่อื่น ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม
2561 ต่อเดือนเท่ากับของค่าใช้จ่ายเดือนมกราคม - กันยายน 2561 เฉลี่ยต่อเดือน เว้นแต่ค่าบริการส่วนกลางที่ต้อง
ชาระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG จะประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายใหม่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันใน
กลุ่ม NMG และสาหรับปี 2562 – 2566 กาหนดอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อ
นอกจากนี้ NGE ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจาซึ่งเกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ และ การตั้ง
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน NGE ได้มีการปรับแผนและโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะปัจจุบันแล้วจึงคาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวอีกในอนาคต ทั้งนี้ รายละเอียดค่าใช้ในการจัดจาหน่าย
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร สามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางประมาณการต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท

2558

ต้นทุนผันแปร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ร้ อ ยละของรายได้ จ าก
การขายหนังสือทั้งหมด
ต้นทุนคงที่
เงินเดือนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
พนักงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1/
รวมค่าใช้จ่าย
ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ
และหนี้สูญ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

2559

ประมาณการ

2560

ม.ค.ก.ย.61

ต.ค.ธ.ค. 61

2561

2562

2563

2564

2565

2566

5.55

2.57

3.66

1.25

0.51

1.76

2.18

2.18

2.18

2.18

2.18

7.23

3.67

6.22

5.89

N/A

4.92

4.94

4.94

4.94

4.94

4.94

7.52

6.93

6.07

4.27

1.42

5.69

5.98

6.27

6.59

6.92

7.26

2.91

3.24

2.19

1.21

0.40

1.61

2.27

2.32

2.37

2.43

2.48

16.98
32.96

16.90
29.65

16.37
28.29

8.69
15.41

4.62
6.96

13.31
22.37

13.55
23.99

13.83
24.61

14.10
25.25

14.38
25.91

14.67
26.60

1.85

0.98

4.90

3.22

-

3.22

-

-

-

-

-

- 203.06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1/ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในสานักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลาง

4)

ภาษีเงินได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของ NGE โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยสรรพากร ทั้งนี้ จากการประมาณการปี
2561 – 2566 NGE มีผลขาดทุนสุทธิโดยตลอด

5)

เงินทุนหมุนเวียน
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และข้อมูลจากงบการเงินในอดีตของ NGE ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณ
การสมมติฐานสาหรับเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้
รายการ

ลูกหนี้การค้า

สมมติฐาน
สาหรับลูกหนีก้ ารค้า – บริษัทฯ ที่เกีย่ วข้องกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการยอด
ลูกหนี้เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2561 เนื่องจาก NGE จะไม่มีรายการ
ขายสินค้า ผ่านทางบริษัทที่เกีย่ วข้องกันในกลุ่ม NMG อีกต่อไป ประกอบกับยอดลูกหนี้
ดังกล่าวเป็นยอดที่ค้างนาน และได้ถูกตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยผู้สอบบัญชีตามงบ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2561
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รายการ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

รายได้ค้างรับ

สินค้าคงเหลือ

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

สมมติฐาน
สาหรับลูกหนีก้ ารค้า - บริษัทฯ อื่น ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณการระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลี่ย เดือนตุลาคม ปี 2561 - 2566 อ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 – กันยายน 2561 หรือ
ประมาณ 69 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE
สาหรับลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการยอดลูกหนี้เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ปี 2561 เนื่องจาก
NGE จะไม่มีรายการที่เกีย่ วข้องกันอีกต่อไป ประกอบกับยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดที่ค้าง
นาน และได้ถูกตั้งสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยผู้สอบบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 30
กันยายน ปี 2561 อย่างไรก็ตาม ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น ๆ บริษัทฯ และบริษัทฯ อืน่ ยังคงมี
ธุรกรรมกับทาง NGE ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลี่ย เดือนตุลาคม ปี 2561 - 2566 เท่ากับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2560 –
กันยายน 2561 หรือประมาณ 267 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณเท่ากับร้อยละของรายได้จากการผลิตและจัดจาหน่าย
หนังสือทั้งหมดตามค่าเฉลี่ยเต็มปีของปี 2559 – 2560 เท่ากับร้อยละ 1.77 เพื่อสะท้อน
สถานการณ์ปัจจุบันของ NGE ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่เลือกใช้รายได้ค้างรับ ณ
กันยายน 2561 เนื่องจาก NGE มีการออกใบแจ้งหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวล่าช้ากว่าการ
ดาเนินงานปกติ
ตามที่ NGE มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงปี 2559 – 2560 NGE เพิ่มความระมัดระวังใน
การผลิตหนังสือใหม่ และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาอ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 - กันยายน 2561
โดยประมาณ 197 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE
เนือ่ งจาก NGE ยังคงมีธุรกรรมกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ค่าพิมพ์หนังสือ และค่าขนส่ง รวมถึงธุรกรรมกับบริษัทอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ส่วนประกอบอื่น ๆของหนังสือ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลา
การชาระหนีอ้ ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 - กันยายน 2561 โดยประมาณ 21 วัน เพื่อสะท้อน
สถานการณ์ปัจจุบันของ NGE
เนื่องจาก NGE ยังคงมีธุรกรรมกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมกับบริษัทฯ
โดยประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่ายและการบริหาร ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงประมาณการระยะเวลาการชาระหนี้อ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 - กันยายน 2561
โดยประมาณ 595 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเท่ากับร้อยละของต้นทุนการขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่าย
ในการจัดจาหน่ายและการบริหารตามค่าเฉลี่ยของปี 2560 – กันยายน 2561 เท่ากับร้อยละ
1.95 เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE
ตารางเงินทุนหมุนเวียน

ประมาณการ

ตัวเลขจริง
รายการ
ลูกหนี้การค้า – บริษัทฯ อื่น (วัน)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (วัน)

2558

2559

2560

ม.ค. - ก.ย. 2561

ต.ค. 2561 2566

47

50

49

90

69

231

336

210

324

267
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการ

ตัวเลขจริง
รายการ

2558

รายได้ค้างรับ (ร้อยละ)

2559

2560

ม.ค. - ก.ย. 2561

ต.ค. 2561 2566

4.09

1.94

1.60

11.22

1.77

สินค้าคงเหลือ (วัน)

1,371

145

197

198

197

เจ้าหนี้การค้า (วัน)

1,063

634

26

15

21

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (วัน)

376

569

522

668

595

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ร้อยละ)

1.60

2.81

1.43

2.47

1.95

ที่มา:

งบการเงินของ NGE การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

6)

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า NGE มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตสาหรับการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ เพื่อการผลิต
และจาหน่ายหนังสือการ์ตูน เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงานในแต่ละปี สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้านบาท
ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
สานักงาน
ที่มา:

ประมาณการ

2558

2559

2560

7.01

3.34

1.72

ม.ค.ก.ย.
61
1.11

0.10

0.73

0.40

0.07

ต.ค.ธ.ค.
61
0.61
0.17

2561

2562

2563

2564

2565

2566

1.72

1.72

1.72

1.72

1.72

1.72

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

สัมภาษณ์ผู้บริหาร

7)

ค่าเสื่อมราคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่า
เสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกคานวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์

ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี)

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

5 ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน

5 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

5 ปี

ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ
ที่มา:

3 – 7 ปี

หมายเหตุงบการเงินของ NGE
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8)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

สรุปประมาณการทางการเงินของ NGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ NGE โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของ NGE

ตัวเลขจริง
หน่วย : ล้าน
บาท
รายได้จากการ
ขาย
ต้นทุนขาย

2558

(53.60)
1/

กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายการขาย
และบริหาร
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและหนี้
สูญ
ค่าเผื่อมูลค่า
สินค้าลดลง
EBITDA
ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัด
จาหน่าย
EBIT
ต้นทุนทาง
การเงิน 2/
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
หมายเหตุ:

2560

ม.ค.-ก.ย.
61

ต.ค.ธ.ค. 61

59.04

21.19

(34.28) (21.40)

2559

78.61

25.35
2.94
(32.96)

ประมาณการ
2561

2562

2563

2564

2565

2566

14.73

35.91

44.34

44.34

44.34

44.34

44.34

(13.68)

(9.65)

(25.53)

(31.77)

(32.01)

(32.27)

(32.54)

(32.82)

37.64
4.62

7.51
2.13

5.08
0.11

10.38
2.23

12.57
2.41

12.33
2.41

12.07
2.40

11.80
2.40

11.52
2.40

(29.65) (28.29)

(15.41)

(6.96)

(22.37)

(23.99)

(24.61)

(25.25)

(25.91)

(26.60)

70.68

36.40
3.01

(1.85)

(0.98)

(4.90)

(3.13)

-

-

-

-

-

-

-

-

(203.06)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.87) (194.27)

9.07

(11.20)

(1.78)

(12.98)

(9.01)

(9.87)

(10.78)

(11.71)

(12.68)

(6.00)

(2.66)

(1.28)

(0.49)

(1.76)

(1.76)

(1.54)

(2.12)

(2.15)

(2.13)

(12.11) (200.27)

6.41

(10.18)

(5.24)

(2.26) (12.44) (10.77) (11.41) (12.90) (13.86) (14.81)

(0.22)

(1.01)

(1.19)

(0.12)

(0.15)

(0.27)

(0.23)

(0.15)

(0.48)

(1.25)

(2.18)

(4.16)

(10.86)

(4.94)

(0.51)

-

-

-

-

-

-

-

(16.49) (212.14)

0.28

(10.81)

(2.41)

(13.22)

(11.00)

(11.56)

(13.38)

(15.11)

(16.99)

1/ กาไรขั้นต้น และอัตรากาไรขั้นต้นลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณการ เกิดจากรายได้จากหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จ ากกลุ่มประเทศแถบยุโรป และหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
สานักพิมพ์ชั้นนาในทวีปเอเชีย มีแนวโน้มลดลงจากปี 2561 และ เข้าสู่สถานะคงที่ตั้งแต่ปี 2562-2566 ขณะที่ NGE มีต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามนโยบายของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
2/ ต้นทุนทางการเงิน คือค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปีกรณีที่ NGE ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
ตามค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ของธนาคารพาณิชย์ 5 อันดับแรก ตามมูลค่าสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี
เท่ากับร้อยละ 7.09 ต่อปี

9)

อัตราคิดลด
ในการกาหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินทุนของ NGE (Weighted Average Cost of Capital 81 | หน้า
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost
of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้าหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ ถื อหุ้น
(“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้
▪ การคานวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1 - T) x Wd

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.53

Kd

=

0 เนื่องจาก NGE ไม่มหี นี้สินที่มภี าระดอกเบีย้

T

=

ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลซึ่งกาหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00

We

=

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100

Wd

=

0 เนื่องจาก NGE ไม่มหี นี้สินที่มภี าระดอกเบีย้

โดยที่

▪ การคานวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคานวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm - Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อ้ า งอิ งจากอัต ราดอกเบี้ยพั น ธบั ตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ
วั น ที่ 11 กั น ยายน 2561 มี ค่ า เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 2.65 เนื่ อ งจาก
ระยะเวลา 10 ปี เป็ น ระยะเวลาที่ เ หมาะสมที่ จ ะสะท้ อ นถึ ง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎีในพันธบัตรรัฐบาล เพราะเป็น
ช่วงเวลาของพันธบัตรรัฐบาลที่มีปริมาณการซื้อขาย หรือสภาพคล่อง
มากที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาของพันธบัตรรัฐบาลอื่น ๆ ทางที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาแล้วว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีความ
เหมาะสม

Market Return (Rm)

อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากผลตอบแทนการลงทุ น ใน ตลท. (SET Total
Return Index: TRI Index) เ ฉ ลี่ ย ย้ อ นห ลั ง 1 0 ปี ( ร ะ ห ว่ า ง
ผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปีของ 2551 และผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปี 2561
เนื่องจากช่วงปลายปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใช้ค่าเฉลี่ยทั้งปีในการคานวณ) มีค่า
เท่ากับร้อยละ 13.90

Adjusted Beta (β)

Leverage Beta ของธุ ร กิ จ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกั น หรือ
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital IQ)
เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ต่า จึงไม่สามารถใช้สะท้อน
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ค่ า ที่ เ หมาะสมได้ โดยค่ า ดังกล่าวได้มีก ารปรับ ปรุ ง โครงสร้ างทาง
การเงิน (Financial Leverage) และปรับปรุงความเสี่ยงของประเทศ
(Country Risk) แล้ว เพื่อนามาใช้ในการคานวณอัตราผลตอบแทน
ของผู้ ถื อ หุ้ น (Ke) โดยมี ค่ าเท่ า กับ 0.52 อ้ า งอิ งจากบริษั ท มติชน
จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท Dogan Gazetecilik A.S. บริ ษั ท Utusan
Melayu (Malaysia) Berhard บริษัท Sambhaav Media Limited
บริษัท AS Ekpress Grupp และบริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
ดังนั้น
Ke

=

2.65% + [0.52 x (13.90% – 2.65%)] = 8.53%

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระคานวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost
of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ NGE เนื่องจาก NGE ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ดังนั้น
WACC

=

(8.53% x 100%) + 0.00%

=

8.53%

10) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทฯ ของ NGE ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ NGE โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ NGE ปี 2561 – 2566

หน่วย: ล้านบาท

ต.ค. - ธ.ค. 61

2562

2563

2564

2565

2566

กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้ (EBIT)

(2.26)

(10.77)

(11.41)

(12.90)

(13.86)

(14.81)

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

(0.09)

(0.15)

(0.15)

(0.15)

(0.15)

(0.15)

กาไรจากการดาเนินงาน

(2.35)

(10.92)

(11.56)

(13.04)

(14.01)

(14.96)

-

-

-

-

-

-

(2.35)

(10.92)

(11.56)

(13.04)

(14.01)

(14.96)

0.49

1.76

1.54

2.12

2.15

2.13

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

(2.10)

(3.13)

0.91

0.67

1.00

0.94

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

(0.78)

(1.96)

(1.96)

(1.96)

(1.96)

(1.96)

กระแสเงินสดสุทธิ

(4.74)

(14.25)

(11.07)

(12.22)

(12.82)

(13.85)

อัตราคิดลด (ร้อยละ)

8.53

8.53

8.53

8.53

8.53

8.53

(4.64)

(12.86)

(9.20)

(9.36)

(9.05)

(9.01)

อัตราภาษีเงินได้
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานสุทธิ
ค่าเสื่อมราคา

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)
อัตราคิดลด (ร้อยละ)

(162.37)
8.96
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

2562

2563

2564

2565

2566

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้าย
ที่มา:

(105.64)

การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคานวณ ดังต่อไปนี้
ตารางการคานวณมูลค่าสุดท้าย

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)

= (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (105.64)

FCFF

= มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าติดลบเท่ากับ 162.37

G
อัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

=

Ke

= อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.53

อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis)
กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี

ตารางมูลค่าหุ้น NGE

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ NGE ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – 2566

วันที่ 30 กันยายน 2561
(54.13)

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของ NGE

(105.64)

มูลค่าบริษัทฯ ของ NGE (Enterprise Value)

(159.78)

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2.04

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะบริษัทฯ ของ NGE

(157.74)

บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ NGE

99.74
(157.33)

▪ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิดลด
(Discount Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การประเมินมูลค่า บริษัทฯ โดยช่วงเปลี่ยนแปลงร้อยละ +/- 5.00 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจ จัยที่
สาคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้กาหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความ
อ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความ
น่าเชื่อถือที่ต่าที่สุดที่ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ มีช่วงของราคาที่ไม่
กว้างจนเกินไป ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสม
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น NGE ที่คานวณโดย วิธีมูลค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) กรณีฐานมีค่าติดลบเท่ากับ 157.33 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทา
การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของ (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate)
และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ NGE ด้วยวิธี DCF

Terminal Growth Rate

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง

ทีม่ า:

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
-5.00% -2.50% กรณีฐาน +2.50% +5.00%

-0.50%

(158.69) (154.75)

(151.00) (147.42) (144.00)

-0.25%

(162.14) (158.00)

(154.07) (150.33) (146.76)

กรณีฐาน

(165.80) (161.46)

(157.33) (153.40) (149.67)

+0.25%

(169.70) (165.12)

(160.78) (156.66) (152.74)

+0.50%

(173.85) (169.02)

(164.45) (160.12) (156.00)

การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Equity Value) NGE ที่คานวณได้อยู่ระหว่างค่าติดลบเท่ากับ 173.85 – 144.00 ล้านบาท
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3.6.4 มูลค่าบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จากัด
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระทาการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่ OWM คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานของ OWM (Free Cash Flow
to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ OWM ตามอายุของสัญญาอนุญาตให้ใช้
สิทธิ ( License Agreement) สาหรับการใช้ชื่อ Rabbit ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีอายุของสัญญา 3
ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี รวมทั้งหมด 6 ปี นับจากวันที่เข้าทาสัญญากับเจ้าของสิทธิ (สัญญามีอายุตั้งแต่วันที่
31 พฤษภาคม 2561 – 2564 และต่ออายุได้อีก 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 - 2567) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
-

-

การประมาณการรายได้ ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการจั ดท าประมาณการทางการเงิ น เป็ น ไปภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้นา FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ใน
ปั จ จุ บั น ด้ ว ยอั ต ราต้ น ทุ น ทางการเงิ น ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ( Weighted Average Cost of Capital)
(“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยนาผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมารวมกับเงินสด
และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาประมาณการทางการเงินของ OWM โดยอ้างอิงข้อมูล และสมมติฐานที่
ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจาก OWM ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น OWM เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดย OWM ประกอบธุรกิจที่ต่างจากของบริษัทฯ และ NGE โดยเน้นการประกอบธุรกิจ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ด้วยการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี หรือ Free
Sheet ภายใต้ ชื่ อ Rabbit Today และการขายโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Social media ต่ า ง ๆ อาทิ
Website Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SMS, Line และ E-mail เป็นต้น โดย OWM ได้ดาเนินการ
เปิดตัวหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเน้นการแจกหนังสือพิมพ์
แจกฟรีในจุดที่มีการสัญจร และผู้คนพลุกพล่าน ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จุดบริการ
ขนส่งสินค้าเคอร์รี่ (Kerry) และร้านกาแฟทรู (True Coffee) ดังนั้น การจัดทาประมาณการทางการเงินของ OWM
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้างอิงจากประมาณการซึ่งจัดทาโดยผู้บริหารของ OWM ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจาก
OWM รวมถึงข้อมูลที่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป เช่น ข้อมูลจาก Website และข้อมูลอุตสาหกรรมจาก Website ต่าง ๆ
เป็นต้น โดยได้ปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้สะท้อนถึงสภาวะอุตสาหกรรม รวมภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งการ
ประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของ OWM มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) รายได้
รายได้หลักแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) รายได้จากการขายโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ภายใต้ชื่อ
Rabbit Today ควบคู่กับการขายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website and Facebook รวมถึงการผลิตคอน
เทนต์ให้ลูกค้าสาหรับการลงโฆษณาดังกล่า ว (Content Production) (2) รายได้จากการรับจ้างและให้บริ ก าร
ดาเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมงานขายและงานบริการตัวแทนประกันภัย และ/หรือบริษัทประกันภัยผ่านช่องทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ผ่าน Website หรือช่องทาง Social media อันมีสมมติฐานในการประมาณการดังนี้
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รายได้จากการขายโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ควบคู่กับการขายโฆษณาบนสื่อออนไลน์อัตราค่า
โฆษณาเฉลี่ย
อ้างอิงอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) โดยคานวณจากราคาเฉลี่ยของการขาย
โฆษณาแต่ละประเภท ประกอบด้วย ราคาขายโฆษณาแบบเหมาหน้า (Full Page) ราคาขายโฆษณาแบบปกหลัง
(Back Cover) ราคาขายโฆษณาแบบคอนเซ็ปต์ (Concept Issue) ราคาขายโฆษณาแบบครึ่งหน้า (Half Page)
และราคาขายโฆษณาแบบ Strip ซึ่งอ้างอิงราคาขายตามเป็นนโยบายการตั้งราคาของ OWM ได้ราคาเฉลี่ยเท่ากับ
177,500 บาทต่อหน้า ผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะมีการปรับราคาขายโฆษณาขึ้นร้อยละ 3.00 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็น
ต้นไป
จานวนหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ประมาณการของ OWM และนโยบายการขาย โดยสรุปสมมติฐานได้ดังนี้
ตารางประมาณการจานวนหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริง

ประมาณการ
รายการ

ต.ค.ธ.ค.61

จานวนหน้าต่อ 1 ฉบับ (หน้า)

16

16

16

16

16

16

16

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

จานวนหน้าที่สามารถขายได้ต่อวัน (หน้า)

6.40

6.40

6.40

6.40

6.40

6.40

6.40

จานวนวันที่มีการผลิต Free Sheet2/ (วัน)

63

252

252

252

252

252

105

อัตราที่สามารถขายได้1/ (ร้อยละ)

จานวนหน้าที่สามารถขายได้ต่อปี (หน้า)

2562

2563

2564

2565

2566

403.20 1,612.80 1,612.80 1,612.80 1,612.80 1,612.80 672.00

อัตราที่ขายได้จริง3/ (ร้อยละ)

10.00

30.00

40.00

40.00

50.00

50.00

จานวนหน้าที่ขายได้จริงต่อปี4/ (หน้า)

40.32

483.84

645.12

645.12

806.40

806.40

ที่มา:

พ.ค.67

50.00
336.00

1/ อ้างอิงตามนโยบายของ OWM ในการกาหนดอัตราพื้นที่การขายโฆษณาต่อหนังสือพิมพ์แจกฟรี 1 ฉบับ โดยส่วนที่เหลือจะเป็นการลงคอนเทนต์เนื้อหาที่มีสาระเพื่อผู้อ่าน
เช่น ไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว กีฬา เทคโนโลยี และเชิงธุรกิจ เป็นต้น
2/ OWM จะดาเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ หรือประมาณ 5 วันต่อสัปดาห์ โดยสมมติให้มีวันทาการเท่ากับ 21 วันต่อเดือน
3/ อ้างอิงตามแผนธุรกิจ และการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร
4/ วิธีการคานวณจานวนหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริง รายละเอียดดังนี้

จานวนหน้าที่ขายได้จริงต่อปี = ((จานวนหน้าต่อ 1 ฉบับ x อัตราร้อยละที่สามารถขายได้) x จานวนวันที่มีการผลิต
Free Sheet) x อัตราที่ขายได้จริง
ด้วยสมมติฐานที่กล่าวในข้างต้น ตามประมาณการ และข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเป็นไปได้ เนื่องจาก ในช่วงปี 2561 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีแนวโน้มปรับตัว
ดีขึ้น จากข้อมูลของบริษัท นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จากัด พบว่างบโฆษณารวมในประเทศไทยในไตรมาส
ที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 27,243 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.61 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนที่มีมูลค่ารวมทั้งหมด 26,042 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสื่อและโฆษณามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

พบว่าข้อมูลงบโฆษณาตลอดทั้งปี 2560 มีมูลค่ารวม 101,445 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบโฆษณาหนังสือพิมพ์จานวน
ประมาณ 7,706 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดของงบโฆษณาหนังสือพิมพ์ในปี 2560 โดยอ้างอิง
จากงบประมาณของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของ OWM ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีส่วนแบ่งงบโฆษณา
หนังสือพิมพ์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 หรือคิดเป็นรายได้ต่อปีประมาณ 385.30 ล้านบาท ขณะเดียวกันจาก
ข้อมูลของบริษัท นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ที่ว่า
งบประมาณการโฆษณาผ่านทางสื่อดิจิ ทัลของประเทศไทยในช่วงปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.00 ของงบ
โฆษณาทั้งหมด หรือคิดเป็นงบประมาณสาหรับการโฆษณาผ่านทางสื่อดิจิทัลประมาณถึง 12,173.40 ล้านบาทต่อปี
ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากรายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ปี 2560 ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า คนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกปี โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่น Social media มากที่สุด ถึงร้อยละ 86.90 โดย
Social media ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ได้แก่ Youtube, Facebook และ Line ซึ่ง Social media เหล่านี้ ต่างก็เป็น
ช่องทางหลักของ OWM
ตารางประมาณการรายได้จากการขายโฆษณาบน Free Sheet

ประมาณการ
รายการ

ต.ค.-ธ.ค.
61

อัตราค่าโฆษณาเฉลีย่ (บาท)

2562

2563

2564

2565

2566

177,500 177,500 182,825 188,310 193,959 199,778

ม.ค.-พ.ค.
67
205,771

จานวนหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริง (หน้า)

40.32

483.84

645.12

645.12

806.40

806.40

336.00

รายได้จากการขายโฆษณาบน Free Sheet (ล้านบาท)

7.16

85.88

117.94

121.48

156.41

161.10

69.14

ที่มา:

การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ส าหรั บ รายได้ จ ากการผลิ ต คอนเทนต์ ใ ห้ ลู ก ค้ า ส าหรั บ การลงโฆษณา กรณี ที่ ลู ก ค้ า ไม่ มี ค อนเทนต์ ข องตั ว เอง
(Advertorial Ads.) โดยผู้บริหารประมาณการสมมติฐานไว้ดังนี้
ตารางประมาณการรายได้จากการผลิตคอนเทนต์ให้ลูกค้าสาหรับการลงโฆษณา

ประมาณการ
รายการ

ต.ค.-ธ.ค.
61

ม.ค.-พ.ค.
67

2562

2563

2564

2565

2566

483.84

645.12

645.12

806.40

806.40

จานวนหน้าที่ขายได้จริงต่อปี 1/ (หน้า)

-

สัดส่วนที่ OWM คาดว่าจะขายได้ (Advertorial Ads.) 2/
(ร้อยละ)

-

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

ราคาขาย3/ (บาท)

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

รายได้จาก Advertorial Ads. (ล้านบาท)

-

4.84

6.45

6.45

8.06

8.06

3.36

ที่มา:

1/ ข้อมูลอ้างอิงตามการคานวณจากตารางประมาณการจานวนหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริงข้างต้น
2/ และ 3/ ข้อมูลอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนโยบายการตั้งราคาขายของ OWM

88 | หน้า

336.00

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

1.1 รายได้จากการรับจ้างและให้บริการดาเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมงานขายและงานบริการแก่ตัว แทนบริษัท
ประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทาง Social media
จากข้อมูลจาก OWM และ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ OWM รายได้ส่วนนี้เกิดจากการรับ จ้า ง และ
ให้บริการของ OWM โดยทาหน้าที่ผลิต จัดทาคอนเทนต์ (Contents) โดยผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ
เผยแพร่ Website หรือช่องทาง Social media ต่าง ๆ ของ OWM และจัดการช่องทางให้บุคคลภายนอกที่
ประสงค์จะทาสัญญาประกันภัย ภายใต้โครงการประกันภัยตามสัญญา เข้าลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก
Rabbit Today เพื่อที่จะเชื่อมต่อระบบและส่งต่อข้อมูลสมาชิกที่เกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยแต่ละรายที่ได้
ลงทะเบี ย นไปให้ แ ก่ ตั ว แทน หรื อ บริ ษั ท ประกั น ภั ย โดย OWM จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทน ค่ า บริ ก าร หรื อ ค่ า
คอมมิชชั่นจากตัวแทน หรือบริษัทประกันภัย ปัจจุบัน OWM ได้มีการเข้าทาสัญญากับตัวแทนของบริษัท
ประกันภัยรถยนต์ทั้งแบบการประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับตามกฎหมาย (Motor Compulsory) และการ
ประกันภัยรถโดยความสมัครใจ (Motor Voluntary) โดยบริษัทฯ มีนโยบายการที่จะนาเงินจากการเพิ่มทุน
ลงทุนในการพัฒนา Website และระบบซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากและความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นช่องทางการขายของตัวแทนของบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อจานวน
ตัวแทนของบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่จะเข้าทาสัญญากับ OWM มากยิ่งขึ้น โดยสมมติฐานอ้างอิงตามประมาณ
การ และข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้บริหาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความ
เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปสมมติฐานในการจัดทาประมาณการได้ดังนี้
ตารางประมาณการรายได้จากการรับจ้างและให้บริการดาเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมงานขายและงาน
บริการแก่ตัวแทนบริษัทประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทาง Social media
ประมาณการ
รายการ

ต.ค.-ธ.ค.
61

2562

2563

2564

2565

2566

ม.ค.-พ.ค.
67

จานวนกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด
ต่อปี1/ (ล้านกรมธรรม์)

-

25.87

25.87

25.87

25.87

25.87

10.77

ส่วนแบ่งทางการตลาด 2/ (ร้อยละ)

-

0.01

0.05

0.08

0.10

0.10

0.10

จานวนกรมธรรม์ที่ OWM คาดว่าจะขายได้จริง
(ล้านกรมธรรม์)

-

0.003

0.013

0.022

0.027

0.027

0.011

เบี้ยกรมธรรม์โดยเฉลีย่ ต่อกรมธรรม์ (บาท) 1/

- 3,165.54 3,165.54 3,165.54 3,165.54 3,165.54

3,165.54

อัตราคอมมิชชั่น 2/ (ร้อยละของยอดเบีย้ ประกัน
รวม)
รายได้จากการให้บริการดาเนินงานด้าน
การตลาด

-

13.42

13.42

13.42

13.42

13.42

13.42

-

1.14

5.71

9.14

11.43

11.43

4.76

ที่มา:
1/ อ้างอิงจากข้อมูลจานวนกรมธรรม์รวมของการประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย และการประกันภัยรถโดยความตั้งใจของปี 2560 ที่มาจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสถิติการประกันภัยรถยนต์ที่ขายผ่านช่องทางนายหน้าและอินเทอร์เน็ต
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

รายการ

2557

จานวนกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์แบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย
และโดยความตั้งใจ ที่ขายผ่านนายหน้า และอินเทอร์เน็ต (ล้าน
กรมธรรม์)
มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งจากการประกันภัยรถยนต์แบบโดย
บังคับแห่งกฎหมาย และโดยความตั้งใจ ที่ขายผ่านนายหน้า และ
อินเทอร์เน็ต (ล้านบาท)

2558

21.91

2559

23.03

22.87

2560
25.87

ม.ค.-มิ.ย.
61
14.41

77,003.62 74,873.26 74,760.01 81,883.91 43,848.21

มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งกรมธรรม์ (บาท)

3,514.52

3,251.42

3,269.62

3,165.54

3,043.08

2/ สาหรับส่วนแบ่งทางการตลาดพิจารณาจากเป้าการขายที่ OWM คาดว่าจะได้รับบนส่วนแบ่งทางการตลาดของตัวแทนประกันภัย และ/หรือบริษัทประกันภัยที่เป็นลูกค้าตาม
สัญญาของบริษัท และสาหรับค่าคอมมิชชั่นอ้างอิงตามสัญญาระหว่าง OWM กับตัวแทนประกันภัย และ/หรือบริษัทประกันภัย ประกอบกับข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับตามประเภทของกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์
รายการ

2557

2558

2559

2560

ค่าเฉลี่ย 4
ปี

สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับตามประเภทของกรมธรรม์ที่ขายผ่านช่องทางนายหน้าและอินเทอร์เน็ต :
1) การประกันภัยรถยนต์แบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย (ร้อย
ละ)

12.59

13.26

12.61

15.10

13.39

2) การประกันภัยรถยนต์แบบโดยความตั้งใจ (ร้อยละ)

87.41

83.97

84.48

91.23

86.77

ค่าคอมมิชชั่นที่ OWM ได้รับตามสัญญากับตัวแทนบริษัทประกัน และ/หรือบริษัทประกันภัย 1/ :
1) การประกันภัยรถยนต์แบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย (ร้อย
ละ)

3.00

2) การประกันภัยรถยนต์แบบโดยความตั้งใจ (ร้อยละ)

15.00

ค่าคอมมิชชั่นที่ OWM ได้รับโดยเฉลี่ย

= (สัดส่วนของการประกันภัยแบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย x ค่าคอมมิชชั่น
การประกันภัยแบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย) + (สัดส่วนของการ
ประกันภัยแบบโดยความตั้งใจ x ค่าคอมมิชชั่นการประกันภัยแบบโดย
ความตั้งใจ)
= (13.39% x 3.00%) + (86.77% x 15.00%)
= 13.42%

หมายเหตุ: 1/ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องอัตราค่าจ้าง หรือค่ าบาเหน็จสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้า
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ค่าคอมมิชชั่นที่ OWM ได้รับตามสัญญากับตัวแทนบริษัทประกัน และ/หรือบริษัทประกันภัย ทั้งค่าคอมมิชชั่นการประกันภัยแบบโดยบังคั บแห่ง
กฎหมาย และแบบโดยความตั้งใจ มีอัตราไม่เกินตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดที่ร้อยละ 12 และ 18 ของจานวนเบี้ยประกันภัย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปรายได้รวมจากประมาณการในข้างต้น สรุปได้ดังนี้
ตารางสรุปประมาณการรายได้ของ OWM

ประมาณการ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายโฆษณาบน Free Sheet

2564

2565

2566

ม.ค.-พ.ค.
67

7.16 85.88 117.94 121.48

156.41

161.10

69.14

ต.ค.-ธ.ค.61

2562

2563
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการ
หน่วย : ล้านบาท

ต.ค.-ธ.ค.61

2562

2563

2564

2565

2566

ม.ค.-พ.ค.
67

รายได้จาก Advertorial Ads. (ล้านบาท)

-

4.84

6.45

6.45

8.06

8.06

3.36

รายได้จากการให้บริการดาเนินงานด้านการตลาด

-

1.14

5.71

9.14

11.43

11.43

4.76

7.16 91.86 130.11 137.08 175.90 180.59

77.26

รวมรายได้

2) ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการของ OWM ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) โดย
ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคลิปวีดีโอ ได้แก่ ค่าจัดทาคลิปวีดีโอ
ค่าจ้างพิธีกร ค่าเช่าสถานที่ และอื่น ๆ เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
หนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ได้แก่ ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแจก เป็นต้น ค่านักเขียน (Blogger) สาหรับเขียน
เนื้ อ หาลงสื่อ ค่ า เดิ น ทางและค่ าใช้ จ่า ยอื่ น ๆ สมมติ ฐานดังกล่ าวอ้ างอิ งตามประมาณการบริษั ท และจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยรายละเอียดต้นทุนการให้บริการ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานต้นทุนขายและการให้บริการ

รายการ
ค่าคอมมิชชั่น

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการผลิตคลิปวีดีโอ

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet)

ค่านักเขียน (Blogger)

ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

สมมติฐาน
อ้างอิงตามนโยบายของ OWM โดยกาหนดค่าคอมมิชชั่นคิดตามเป็นสัดส่วนของรายได้จาก
การดาเนินการ เท่ากับร้อยละ 5.00 ตั้งแต่ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2567
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้มีการประมาณการจานวนการผลิตคลิปวีดีโอเท่ากับ 10 คลิป
วีดีโอต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2561 – พฤษภาคม ปี 2567 โดยประมาณการต้นทุน
ในการผลิตคลิปวีดีโอ เท่ากับ 44,000 บาทต่อคลิปวีดีโอ และต้นทุนจะปรับขึ้นร้อยละ 2.00
ตามอัตราเงินเฟ้อ
ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเป็นต้นทุนคงที่ประกอบด้วยต้นทุนค่าพิมพ์หนังสือพิมพ์ ค่าขนส่ง
และค่ากระจายหนังสือพิมพ์ ประมาณ 3,843,000 บาทต่อเดือน สาหรับปี 2562 –
พฤษภาคม ปี 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ
เป็นค่าว่าจ้างนักเขียนในการเขียนคอนเทนต์ให้กับ OWM เป็นต้นทุนคงที่ เท่ากับ 500,000
บาทต่อเดือน สาหรับปี 2562 – พฤษภาคม ปี 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับ
ร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าซื้อภาพ ประมาณเท่ากับ 58,500 บาท ต่อ
เดือน สาหรับปี 2562 – พฤษภาคม ปี 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ
2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ
ต.ค.-ธ.ค.61

2562

2563

2564

2565

2566

ม.ค.-พ.ค.67

0.36

4.59

6.51

6.85

8.80

9.03

3.86

ต้นทุนผันแปร
ค่าคอมมิชชั่น
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการ

หน่วย : ล้านบาท

ต.ค.-ธ.ค.61

2562

2563

2564

2565

2566

ม.ค.-พ.ค.67

ร้อยละของรายได้จากการดาเนินการทั้งหมด

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการผลิตคลิปวีดีโอ

1.32

5.39

5.49

5.60

5.72

5.83

2.48

30

120

120

120

120

120

50

11.53

47.04

47.98

48.94

49.92

50.92

21.64

ค่านักเขียน (Blogger)

1.50

6.12

6.24

6.37

6.49

6.62

2.82

ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

0.18

0.72

0.73

0.74

0.76

0.78

0.33

14.88

63.85

66.95

68.51

71.68

73.17

31.12

จานวนคลิปวีดโี อ (คลิปต่อปี)
ต้นทุนคงที่
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet)

รวมต้นทุนการให้บริการ

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของ OWM ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และ
ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ Rabbit
ตามสัญญา ในขณะที่ต้นทุนคงที่ประกอบด้ วย เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย
และค่ า ใช้ จ่ า ยทางการตลาด ค่ า ใช้ จ่ า ยส านั ก งานและสาธารณูป โภค ค่ า เช่ า และค่ าบริ การอื่น ๆ เป็ น ต้ น โดย
รายละเอียดรายละเอียดค่าใช้ในการจัดจาหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ได้รับจากประมาณการของ OWM
และสัมภาษณ์ผู้บริหาร สามารถสรุปได้ ดังนี้
ตารางสมมติฐานต้นทุนขายและการให้บริการ

รายการ
ส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ให้สิทธิใช้ชื่อ Rabbit

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่ วกับพนักงาน

สมมติฐาน
อ้างอิงตามสัญญาที่ทากับผู้ให้สิทธิใช้ชื่อ Rabbit ได้มีการทาข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้ในอัตรา
ร้อยละ 5.00 ของรายได้ของ OWM หลังหักต้นทุนการขายและให้บริการ ตลอดอายุสัญญา
ตั้งแต่พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2567
อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการประมาณการจากทาง OWM ในเดือนตุลาคม
2561 – 2562 มีจานวนบุคลากรประมาณ 42 คน โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน เท่ากับ
2,520,000 บาทต่อเดือน และปี 2563 เป็นต้นไป OWM มีแผนปรับจานวนบุคลากรเพิ่มขึ้น
เป็นจานวน 50 คน โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน เท่ากับ 3,258,300 บาทต่อเดือน ทั้งนี้
สาหรับปี 2562 – พฤษภาคม 2567 OWM มีแผนประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อย
ละ 5.00 ตามนโยบายของ OWM
สาหรับเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงานประมาณการเท่ากับร้อย
ละ 8.30 ในระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 และเท่ากับ 13.30 ในปี 2562 –
พฤษภาคม 2567 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานตลอดระยะเวลาการประมาณการ
สาหรับค่าอบรมพนักงาน และค่าเดินทาง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยช่วงเดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2561 ประมาณการเท่ากับ 200,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มขึ้นเป็น 220,067
บาทต่อเดือน ในปี 2562 และ ปี 2563 – พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตราการเติบโต
ของค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ
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รายการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จา่ ยทางการตลาด

ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในสานักงาน และสาธารณูปโภค

ค่าเช่าอื่น ๆ ค่าบารุงรักษา และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

สมมติฐาน
อ้างอิงตามการตั้งงบประมาณของ OWM ประมาณ 700,000 บาทต่อเดือน โดยส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ค่าทาโปรโมชั่น และส่งเสริมทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ และมีงบประมาณ
เพื่อบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าของ OWM ประมาณ 180,000 บาทต่อปี ทัง้ นี้ สาหรับปี
2562– พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงิน
เฟ้อ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วย
(1) สาหรับค่าเช่าสานักงาน มีค่าเช่าเดือนละ 248,325 บาท ตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าโดย
มีอายุสัญญา 3 ปี ภายหลังครบอายุสัญญาประมาณให้มีการปรับขึ้นราคาค่าเช่าเท่ากับอัตรา
เงินเฟ้อ ร้อยละ 2.00
(2) ค่าใช้จ่ายในสานักงาน และสาธารณูปโภค ประมาณการจานวน 232,250 บาท ต่อเดือน
สาหรับปี 2562 – พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ตาม
อัตราเงินเฟ้อ
ค่าเช่าอื่น ๆ ประกอบด้วย
(1) ค่าเช่ารถ ซึ่งมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2561 - 2566 คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายเดือนละ 97,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา และมีการปรับขึ้นค่า
เช่าเท่ากับอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.00 เมื่อมีการต่อสัญญา ในช่วงต้นปี 2566
(2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในสานักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 210,833.33
บาทต่อเดือน สาหรับปี 2562 – พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อย
ละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ
ในส่วนของค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสานักงาน ระหว่าง
กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2561 เท่ากับ 2,220,000 บาท และมีค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเต็มปี ในปี
2562 ประมาณ 5,058,800 บาท สาหรับปี 2562 – พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตรา
การเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ตาม ในช่วง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 OWM มีค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัท
ภายนอกในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เท่ากับ 150,000 บาท เนื่องจาก OWM
เพิ่งเริ่มต้นดาเนินการบริษัทฯ ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดสิ้นปี 2561

ตารางประมาณการต้นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ประมาณการ
หน่วย : ล้านบาท

ต.ค.ธ.ค.61

2562

2563

2564

2565

2566

ม.ค.พ.ค.67

ต้นทุนผันแปร
ส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของสิทธิชอื่ Rabbit

-

1.40

3.16

3.43

5.21

5.37

2.31

ร้อยละของรายได้ของ OWM หลังหักต้นทุนการขายและ
ให้บริการ

-

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

เงินเดือนพนักงาน

7.56

31.75

39.10

41.05

43.11

45.26

19.80

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน

0.98

6.88

7.91

8.23

8.56

8.90

3.99

ต้นทุนคงที่
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ประมาณการ
หน่วย : ล้านบาท

ต.ค.ธ.ค.61

2562

2563

2564

2565

2566

ม.ค.พ.ค.67

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายทางการตลาด

2.28

8.75

8.93

9.11

9.29

9.47

4.14

ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในสานักงาน และสาธารณูปโภค

1.45

5.82

5.90

5.96

6.06

6.12

2.58

ค่าเช่าอื่น ๆ ค่าบารุงรักษา และอื่น ๆ

2.36

8.29

8.44

8.58

8.73

8.90

4.44

รวมค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

14.63

62.90

73.43

76.36

80.95

84.02

37.27

4) ภาษีเงินได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของ OWM โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยสรรพากร
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

5) เงินทุนหมุนเวียน
เนื่องจาก OWM เป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อต้นปี 2561 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการสมมติฐาน
สาหรับเงินทุนหมุนเวียน โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนโยบายของ OWM ดังนี้
รายการ

สมมติฐาน
ประมาณการ 60 วัน ตลอดระยะเวลาทีป่ ระมาณการ
ประมาณการ 45 วัน ตลอดระยะเวลาทีป่ ระมาณการ
ประมาณการ 30 วัน ตลอดระยะเวลาทีป่ ระมาณการ

ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ที่มา:

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนโยบายของ OWM

6) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า ในปี 2561 OWM มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตสาหรับการซื้อคอมพิวเตอร์
ค่าพัฒนา Website และ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2564 OWM มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสาหรับการต่อใบอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สาหรับการใช้ชื่อ Rabbit ซึ่งสามารถต่อใบอนุญาตดังกล่าวได้ 1 ครั้ง โดยมีอายุ
สัญญาต่ออีก 3 ปีตามเงื่อนไขของสัญญา และในปีเดี ยวกัน OWM มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการใช้งานในส่วนของ Website ที่มีอายุใช้งาน 3 ปีตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต

ประมาณการ
หน่วย : ล้านบาท

ต.ค.-ธ.ค.
61

2562

2563

2564

2565

ม.ค.-พ.ค.
67

2566

ค่าคอมพิวเตอร์

0.30

-

-

-

-

-

-

ค่าพัฒนา Website

4.32

-

-

-

-

-

-

-

15.00

-

15.00

15.00

-

-

-

6.52

6.52

6.80

6.80

6.80

-

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการใช้งานในส่วนของบัญชี

1.41

-

-

-

-

-

-

รวมค่าใช้จา่ ยในการลงทุน

6.03

21.52

6.52

21.80

21.80

ค่าใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สาหรับการ
ใช้ชื่อ Rabbit 1/
ค่าใช้บริการระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการใช้
งานในส่วนของ Website 2/

ที่มา:

6.80

-

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

หมายเหตุ: 1/ ชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สาหรับการใช้ชื่อ Rabbit ส่วนที่เหลือจานวน 15.00 ล้านบาท ในปี 2562 และชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License
Agreement) ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่พฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2567 จานวน 30.00 ล้านบาท มีเงื่อนไขการชาระเงินแบ่งเป็น 2 งวด งวดละ 15.00 ล้านบาท โดยชาระในปี 2564
และ 2565 ตามลาดับ
2/ ชาระค่าใช้บริการระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการใช้งานในส่วนของ Website ของปี 2562 และ 2563 ปีละ 6.52 ล้านบาท ตามประมาณการจาก OWM และชาระค่าใช้
บริการระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการใช้งานในส่วนของ Website อายุใช้งาน 3 ปี (ปี 2564 - 2566) โดยมีเงื่อนไขการชาระเงินแบ่งเป็น 3 งวด งวดละประมาณ 6.80 ล้าน
บาท ตามประมาณการจาก OWM โดยชาระเป็นรายปีในปี 2564 2565 และ 2566 ตามลาดับ
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

7) ค่าเสื่อมราคา
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่า
เสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกคานวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางค่าเสื่อมราคา

สินทรัพย์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนา Website และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สาหรับการใช้ชื่อ Rabbit
ระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการใช้งานในส่วนของ Website
ที่มา:

ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี)
5
5
3
3

งบการเงิน OWM และเงื่อนไขของสัญญา

8) สรุปประมาณการทางการเงินของ OWM
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ OWM โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของ OWM

ตัวเลขจริง

ประมาณการ

หน่วย : ล้านบาท

ม.ค.-ก.ย.
61

ต.ค.-ธ.ค.
61

รายได้จากการขาย

3.08

7.16

ต้นทุนขาย

(23.80)

กาไรขั้นต้น 1/

ม.ค.-พ.ค.
67

2563

2564

2565

2566

91.86

130.11

137.08

175.90

180.59

77.26

(14.88)

(63.85)

(66.95)

(68.51)

(71.68)

(73.17)

(31.12)

(20.72)

(7.73)

28.01

63.16

68.57

104.22

107.42

46.14

0.01

-

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายการขายและ
บริหาร

(21.88)

(14.63)

(62.90)

(73.43)

(76.36)

(80.95)

(84.02)

(37.27)

EBITDA

(43.10)

(22.36)

(34.89)

(10.28)

(7.79)

23.27

23.39

8.87

(4.35)

(6.40)

(16.43)

(16.43)

(18.34)

(20.70)

(18.08)

(7.12)

(47.45)

(28.75)

(51.33)

(26.71)

(26.13)

2.57

5.32

1.75

ต้นทุนทางการเงิน 2/

(0.05)

(0.43)

(0.85)

-

(0.61)

(1.43)

(1.14)

(0.15)

รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิน
ได้

-

-

-

-

-

-

-

-

(29.18)

(52.18)

(26.71)

(26.74)

0.92

3.34

1.28

รายได้อื่น ๆ

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จาหน่าย
EBIT

กาไรสุทธิ

(47.50)

2562

หมายเหตุ: 1/ กาไรขั้นต้น และอัตรากาไรขั้นต้น ในปี 2562 – 2563 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรายได้ในปี 2562 – 2563 OWM มีรายได้ที่คงที่ ขณะที่ OWM มีต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่น การเติบโตค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคลิปวีดีโอ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ค่านักเขียน (Blogger) ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย และสาหรับกาไรขั้นต้น และอัตรากาไรขั้นต้น ในช่วงปี 2564 – 2565 มีลักษณะเช่นเดียวกับในช่วงปี 2562 – 2563 ขณะที่ปี 2566 OWM
มีอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากรายได้โฆษณาเพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ ส่วนปี 2567 จะประมาณการเพียงถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ
(License Agreement) สาหรับการใช้ชื่อ Rabbit ที่ครบอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

2/ ต้นทุนทางการเงิน คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปีกรณีที่ OWM ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย
ที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ของธนาคารพาณิชย์ 5 อันดับแรก ตามมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี เท่ากับร้อยละ 7.09 ต่อปี

9) อัตราคิดลด
ในการกาหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของเงินทุนของ OWM (Weighted Average Cost of Capital
- WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้ น (Cost of Equity -“Ke”) กับ อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยื ม
(Cost of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้าหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือ
หุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้
▪ การคานวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1 - T) x Wd

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 10.22

Kd

=

0 เนื่องจาก OWM ไม่มีหนีส้ ินที่มภี าระดอกเบี้ย

T

=

ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลซึ่งกาหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00

We

=

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100

Wd

=

0 เนื่องจาก OWM ไม่มีหนีส้ ินที่มภี าระดอกเบี้ย

โดยที่

▪ การคานวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคานวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm - Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อ้ า งอิ งจากอัต ราดอกเบี้ยพั น ธบั ตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ
วั น ที่ 11 กั น ยายน 2561 มี ค่ า เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 2.65 เนื่ อ งจาก
ระยะเวลา 10 ปี เป็ น ระยะเวลาที่ เ หมาะสมที่ จ ะสะท้ อ นถึ ง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎีในพันธบัตรรัฐบาล เพราะเป็น
ช่วงเวลาของพันธบัตรรัฐบาลที่มีปริมาณการซื้อขาย หรือสภาพคล่อง
มากที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาของพันธบัตรรัฐบาลอื่น ๆ ทางที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาแล้วว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีความ
เหมาะสม

Market Return (Rm)

อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากผลตอบแทนการลงทุ น ใน ตลท. (SET Total
Return Index: TRI Index) เ ฉ ลี่ ย ย้ อ นห ลั ง 1 0 ปี ( ร ะ ห ว่ า ง
ผลตอบแทนเฉลี่ยทั้งปีของ 2551 และผลตอบแทนเฉลี่ยทั้ง ปี 2561
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เนื่องจากช่วงปลายปี 2551 ตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใช้ค่าเฉลี่ยทั้งปีในการคานวณ) มีค่า
เท่ากับร้อยละ 13.90
Adjusted Beta (β)

Ke

Leverage Beta ของธุ ร กิ จ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกั น หรือ
ใกล้เคียงกับ OWM เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital IQ) โดย
ค่ า ดั ง กล่ า วได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งทางการเงิ น (Financial
Leverage) และปรั บ ปรุ ง ความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk)
แล้ว เพื่อนามาใช้ในการคานวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke)
โดยมีค่าเท่ากับ 0.67 อ้างอิงจากบริษัท Jagran Prakashan Limited
บ ริ ษั ท One Media Group Limited บ ริ ษั ท Branding China
Group Limited และบริษัท Next Digital Limited โดยรายละเอียด
ข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงดังกล่าวจะกล่าวถึงต่อไป
=

2.65% + [0.67 x (13.90% – 2.65%)] = 10.22%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคานวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost
of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ OWM เนื่องจาก OWM ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ดังนั้น
WACC

=

(10.22% x 100%) + 0.00%

=

10.22%

ทั้งนี้ สาหรับรายละเอียดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ OWM ที่ใช้ในการอ้างอิงค่า
Adjusted Beta ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเทียบเคียงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะ
บริษัทที่มีรายได้มาจากการผลิตและจัดจาหน่ายหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เป็นหลัก เพื่อใช้ในการเทียบเคียง
เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของ OWM และคัดเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจของ OWM จดทะเบียนใน ตลท. มีจากัด โดย
ธุรกิจที่นามาเทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ในสัดส่วนที่เป็นสาระสาคัญ
ของรายได้ โดยสามารถสรุปรายชื่อ และรายละเอียดของแต่ละบริษัทที่นามาเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้
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ตารางข้อมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับ OWM

บริษัท

ชื่อย่อ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

มูลค่าตาม
ราคาตลาด1/
(ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้
จากธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ 2/

Jagran Prakashan
Limited

BSE:532705

ธุรกิจผลิตและพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ธุรกิจด้านดิจิทัล
ตลอดจนช่องวิทยุใน
ประเทศอินเดีย รวมไปถึง การจัดงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรม
ทางการตลาด

15,318.21

ร้อยละ
81.00

One Media Group
Limited

SEHK:426

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ โดยผลิตและจัดจาหน่าย
นิตยสารในประเทศฮ่องกง ไต้หวันและจีน
ตลอดจนธุรกิจด้านสื่อดิจิทัล และการจัด
งานอีเวนต์ต่าง ๆ

1,432.12

ร้อยละ
99.78

Branding China
Group Limited

SEHK:863

ธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและการ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์
นิตยสาร
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และสื่อกลาง
แจ้ง
รวมถึงบริการการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และบริการด้านการตลาด
ดิจิทัลต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

8,575.69

ร้อยละ
76.60

Next Digital Limited

SEHK:282

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจด้านสื่อดิจิทัล
เป็นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายหนังสือพิมพ์
หนังสือและนิตยสารในประเทศฮ่องกง
ไต้หวัน
อเมริกาเหนือ
ยุโรปและ
ออสเตรเลีย รวมถึงสื่อคอนเทนต์และการ
โฆษณา
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
ตลอดจนพัฒนาเกมและแอปบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่

2,269.46

ร้อยละ
100.00

ที่มา:
หมายเหตุ:

Capital IQ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันทาการก่อนวันที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4)
1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
2/ ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษัทในช่วงปี 2560
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บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

10) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทฯ ของ OWM ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ OWM โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ OWM เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

ต.ค. - ธ.ค.
61

2562

2563

2564

2565

ม.ค. - พ.ค.
67

2566

กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
(EBIT)

(28.75)

(51.33)

(26.71)

(26.13)

2.57

5.32

1.75

กาไรจากการดาเนินงาน

(28.75)

(51.33)

(26.71)

(26.13)

2.57

5.32

1.75

-

-

-

-

-

-

-

(28.75)

(51.33)

(26.71)

(26.13)

2.57

5.32

1.75

ค่าเสื่อมราคา

6.40

16.43

16.43

18.34

20.70

18.08

7.12

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน

2.11

(12.59)

(5.26)

(0.88)

(5.87)

(0.46)

(0.30)

(6.03)

(21.52)

(6.52)

(21.80)

(21.80)

(6.80)

-

กระแสเงินสดสุทธิ

(26.27)

(69.01)

(22.06)

(30.46)

(4.40)

16.14

8.57

อัตราคิดลด (ร้อยละ)

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

(25.64)

(61.09)

(17.71)

(22.19)

(2.91)

9.68

4.94

อัตราภาษีเงินได้
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
สุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ
มูลค่าสุดท้าย(Terminal Value)1/

-

อัตราคิดลด (ร้อยละ)

9.68

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้าย
ที่มา:
หมายเหตุ:

-

การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1/ ตามที่ OWM ได้ทาสัญญาใช้สิทธิ (License Agreement) ใช้ชื่อ Rabbit ในปี 2561 โดยมีอายุสัญญา 3 ปี ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 นั้น OWM
มีสิทธิในการต่อสัญญา 1 ครั้งเป็นระยะเวลาอีก 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ปี 2567 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงจัดทาช่วงประมาณการบนสมมติฐานที่ว่า OWM
จะสิ้นสุดการดาเนินธุรกิจเมื่อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สาหรับการใช้ชื่อ Rabbit สิ้นสุดลง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ตามที่ระบุในสัญญา จึงไม่มีการคานวณ
มูลค่าสุดท้ายของ OWM

ตารางมูลค่าหุ้น OWM ด้วยวิธี DCF

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ OWM ตัง้ แต่ ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 กันยายน 2561
(114.93)

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของ OWM
มูลค่าบริษัทฯ ของ OWM (Enterprise Value)
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะบริษัทฯ ของ OWM
บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ

(114.93)
2.60
(112.34)
99.99
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หน่วย: ล้านบาท

วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ OWM

(112.34)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิดลด (Discount
Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่า
บริษัทฯ โดยช่วงเปลี่ยนแปลงร้อยละ +/- 5.00 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่สาคัญของสมมติฐานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็นผู้กาหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิง
จากระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ต่าที่สุดที่ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผล
การประเมินมูลค่าของบริษัทฯ มีช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไป ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่า
เป็นช่วงที่มีความเหมาะสม
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทฯ OWM ที่คานวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Approach) กรณีฐานมีค่าติดลบเท่ากับ 112.34 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาการ
วิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของ (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้
ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ OWM ด้วยวิธี DCF

-5.00%
(112.94)

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
-2.50%
กรณีฐาน
+2.50%
(112.64)
(112.34)
(112.04)

+5.00%
(111.74)

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางข้ างต้ นจะเห็ น ว่า เมื่ อท าการวิ เคราะห์ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) มู ล ค่ า ส่ ว นของผู้ถือหุ้น
(Equity Value) เฉพาะบริษัทฯ ของ OWM ที่คานวณได้อยู่ระหว่างค่าติดลบเท่ากับ 112.94 – 111.74 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาประมาณการทางการเงิน และการประเมิน มูลค่ายุติธรรมด้วยวิธี
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ OWM ในกรณีที่ OWM จะยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern
Basis) ภายหลังครบอายุใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) สาหรับการใช้ชื่อ Rabbit ในเดือนพฤษภาคม
2567 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสด
อิสระของ OWM ในกรณีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ OWM เดือนตุลาคม ปี 2561 –2567

หน่วย: ล้านบาท

ต.ค. - ธ.ค.
61

2562

2563

2564

2565

2566

2567

กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
(EBIT)

(28.75)

(51.33)

(26.71)

(26.13)

2.57

5.32

16.39

กาไรจากการดาเนินงาน

(28.75)

(51.33)

(26.71)

(26.13)

2.57

5.32

16.39

-

-

-

-

-

-

-

(28.75)

(51.33)

(26.71)

(26.13)

2.57

5.32

1.75

ค่าเสื่อมราคา

6.40

16.43

16.43

18.34

20.70

18.08

7.12

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน

2.11

(12.59)

(5.26)

(0.88)

(5.87)

(0.46)

(0.41)

(6.03)

(21.52)

(6.52)

(21.80)

(21.80)

(6.80)

(15.00)

กระแสเงินสดสุทธิ

(27.84)

(69.01)

(24.62)

(31.93)

(9.15)

7.13

8.09

อัตราคิดลด (ร้อยละ)

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

(25.64)

(61.09)

(17.71)

(22.19)

(2.91)

9.68

4.40

อัตราภาษีเงินได้
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
สุทธิ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ
มูลค่าสุดท้าย(Terminal Value)

79.17

อัตราคิดลด (ร้อยละ)

10.22

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้าย

43.06

โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคานวณ ดังต่อไปนี้
ตารางการคานวณมูลค่าสุดท้าย

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)

= (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = 43.06

FCFF

= มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าเท่ากับ 79.17

G
อัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth Rate)

=

Ke

= อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 10.22

อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis)
กาหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี
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ตารางมูลค่าหุ้น OWM ด้วยวิธี DCF

หน่วย: ล้านบาท

วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ OWM ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 – 2567

(115.47)

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของ OWM

43.06

มูลค่าบริษัทฯ ของ OWM (Enterprise Value)

(72.41)

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2.60

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะบริษัทฯ ของ OWM

(69.81)

บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ

99.99

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ OWM

(69.81)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิดลด (Discount
Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากเป็นปัจจัย สาคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่า
บริษัทฯ โดยช่วงเปลี่ยนแปลงร้อยละ +/- 5.00 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่สาคัญของสมมติฐานที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็นผู้กาหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิง
จากระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ต่าที่สุดที่ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผล
การประเมินมูลค่าของบริษัทฯ มีช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไป ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่า
เป็นช่วงที่มีความเหมาะสม
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัทฯ OWM ที่คานวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted
Cash Flow Approach) กรณีฐานมีค่าติดลบเท่ากับ 234.16 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทาการ
วิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของ (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) โดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้
ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ OWM ด้วยวิธี DCF

Terminal Growth Rate

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง

ที่มา:

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
-5.00% -2.50% กรณีฐาน +2.50% +5.00%

-0.50%

(69.31)

(70.71)

(72.02)

(73.25)

(74.40)

-0.25%

(68.09)

(69.56)

(70.94)

(72.23)

(73.44)

กรณีฐาน

(66.81)

(68.36)

(69.81)

(71.16)

(72.43)

+0.25%

(65.45)

(67.09)

(68.62)

(70.05)

(71.38)

+0.50%

(64.03)

(65.76)

(67.37)

(68.87)

(70.28)

การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางข้ างต้ นจะเห็ น ว่า เมื่ อท าการวิ เคราะห์ค วามอ่ อ นไหว (Sensitivity Analysis) มู ล ค่ า ส่ ว นของผู้ถือหุ้น
(Equity Value) เฉพาะบริษัทฯ ของ OWM ที่คานวณได้อยู่ระหว่างค่าติดลบเท่ากับ 74.40 – 64.03 ล้านบาท
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3.6.5 รวมมูลค่าแต่ละธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (Sum of the Parts) จากวิธีมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ทั้ง 3 บริษัท สามารถสรุปได้
ดังนี้
ตารางสรุปความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

ทรัพย์สิน
บริษัทฯ
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (“NGE”)
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จากัด (“OWM”)
รวม มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนปรับปรุงเงินเพิ่มทุน
ปรับปรุงเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
รวม มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หลังปรับปรุงเงินเพิ่มทุน
จานวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) หลังเพิ่มทุน
มูลค่าหุ้นบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)

ร้อยละของจานวนหุ้น
ที่จดทะเบียนทั้งหมด
100.00
99.74
99.99

มูลค่ายุตธิ รรม
(หน่วย:ล้านบาท)
(138.88) – (112.35)
(173.85) – (144.00)
(112.94) – (111.74)
(425.67) - (368.09)
273.70
(151.17) – (93.69)
365.55
(0.42) - (0.26)

ช่วงมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมติด
ลบเท่ากับ 425.67 - 368.09 ล้านบาท หรือติดลบเท่ากับ 0.42 – 0.26 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ากว่าราคาเสนอซื้อ ที่ราคา
1.40 บาทต่อหุ้น โดยต่ากว่าเท่ากับ 1.66 – 1.82 บาทต่อหุ้น หรือต่ากว่าในอัตราร้อยละ 118.44 – 129.69 ของ
ราคาเสนอซื้อ
ทั้งนี้ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระและบริษัทฯ ตั้งสมมติฐานการประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน
เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบัน และอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทฯ จะยังคงดาเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึ้น โดยผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่
จะเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงาน นโยบายและแผนการบริหารจัดการภายหลังการทาคาเสนอซื้อหุ้นบริษัทฯ อย่าง
มีนัยสาคัญ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็น กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยน
แผนธุรกิจ นโยบายการดาเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือ
สภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมมติฐานการประเมินมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดข้างต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด พบว่ามูลค่าหุ้น
ของบริษัทฯ มีค่าติดลบ และยังไม่มีนโยบายและแผนธุรกิจในอนาคตที่ชัดเจน ดังนั้น การพิจารณาด้วยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจึงเป็นวิธีที่อาจไม่เหมาะสม
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3.7 สรุปผลการประเมินมูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ

วิธีการประเมินมูลค่า

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี

3. วิธีมูลค่าหุ้นตาม
ราคาตลาด

4.1 วิธีอัตราส่วน P/E

มูลค่าหุ้น
(บาท/หุ้น)

รายละเอียด

0.84

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สาคัญ ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่
ใช้อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการน าสินทรัพย์เหล่านั้นไปทากาไรใน
อนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

1.14

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากกว่า
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้คานึงถึงเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่ใช้อ้างอิง แม้ว่าวิธีนี้ไม่ได้คานึงถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต และแนวโน้ม
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม แต่เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีที่
สามารถสะท้อนแผนการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการทากาไรในอนาคตของบริษัทฯ
ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด พบว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีค่าติดลบ ดังนั้น
การพิจ ารณาด้ ว ยวิธีมูลค่า ปั จ จุ บั นสุทธิข องกระแสเงินสดจึ งเป็ นวิธีที่อ าจไม่เหมาะสม
สาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ แต่หากพิจารณาถึงมูลค่าส่วนของ
ผู้ถื อ หุ้ นของบริษั ทฯ ณ ปั จ จุ บั น วิธีป รับ ปรุงมูลค่า ทางบั ญ ชีจ ะสามารถสะท้อ นมู ล ค่ า
ยุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธี
นี้เป็นวีธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ ในครั้งนี้

1.51 – 1.58

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวิธีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคาซื้อขาย
ของหลักทรัพย์ใน ตลท. ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในสภาวะ
ปกตินักลงทุนสามารถซื้อ และ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและปริมาณได้ตามที่ต้องการ
ของผู้ที่ต้องการจะซื้อ และผู้ที่ต้องการจะขาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีราคาตลาดจะ
สะท้อนความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่จาเป็นต้องเท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมของ
หลักทรัพย์นั้น และไม่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ นอกจากนี้ หุ้น
ของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ต่า โดยพิจารณาจากค่ าเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนปริมาณการ
ซื้อ ขายหุ้ นของบริษั ทฯ ที่เท่า กับ ร้อ ยละ 0.19 ซึ่งต่ากว่า ค่า เฉลี่ย ของอั ตราหมุนเวี ย น
ปริ ม าณการซื้ อ ขายหุ้ น ในหมวดธุร กิจ เดี ย วกัน ที่ ร้อ ยละ 0.34 และค่ า เฉลี่ ย ของอั ตรา
หมุนเวียนปริมาณการซื้ อขายหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ร้อยละ
0.44 โดยต่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 45.92 และ 58.02 ตามลาดับ ดังนั้นวิธีมูลค่าตามราคา
ตลาดจึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

ไม่มี

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้
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วิธีการประเมินมูลค่า

4.2 วิธีอัตราส่วน P/BV

5. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง

6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด
(SOTP)

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

มูลค่าหุ้น
(บาท/หุ้น)

รายละเอียด

0.71 – 0.89

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอั ตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่
เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้ างอิ ง รวมทั้ง ไม่ได้สะท้อ นถึ งความสามารถในการนา
สินทรัพย์เหล่านั้นไปทากาไรในอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคา
ตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

ไม่มี

ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาหน่ายขาดทุน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
ไม่เลือกใช้วิธีนี้

(0.42) - (0.26)

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของของบริษัทฯ ที่ได้จากการประเมิน
มีค่าติดลบเท่ากับ 0.42 - 0.26 บาทต่อหุ้น ซึ่งวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็น
วิธีที่สะท้อนแผนการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการทากาไร และแนวโน้มการเติบโต
รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือ หุ้นในอนาคต ซึ่ งเป็ นการประมาณการมาจากรายได้และ
รายจ่ายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิ สระ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ มีค่าติดลบ ซึ่งต่ากว่ามูลค่า ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตาม
บัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ คือ วิธีปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคตได้ แต่เมื่อที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ อาทิ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดที่อาจสะท้อนความต้องการของผู้ซื้อ
และผู้ขาย แต่ไม่จาเป็นต้องเท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ และไม่สะท้อนถึงผลการดาเนินงานในอนาคตของ
บริษัทฯ อีกทั้งหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ต่า เมื่อเทียบกับสภาพคล่องของหุ้นในหมวดธุรกิจเดียวกัน และหุ้นทั้งหมด
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้นวิธีมูลค่าตามราคาตลาดจึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง
นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการดาเนินธุรกิจ ความสามารถในการทา
กาไรในอนาคตของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) พบว่า
มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีค่าติดลบ ดังนั้น การพิจารณาด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุ ทธิของกระแสเงินสดจึงเป็นวิธีที่อาจไม่
เหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ แต่หากพิจารณาถึงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
ณ ปัจจุบัน วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
417.02 ล้านบาท
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4.4. เหตุ
่สมควรตอบรั
บ และ/หรื
อเหตุ
ผลทีผ่สลทีมควรปฏิ
เสธคเสธค
าเสนอซื
้อ ้อ
เหตุผลผทีลที
่สมควรตอบรั
บ และ/หรื
อเหตุ
่สมควรปฏิ
าเสนอซื
จากการพิจารณาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ และข้อมูลประกอบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าถึงแม้ราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสมหากเปรียบเทียบกับมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ จากวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุ บันราคาหุ้น
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ ณ สิ้นวัน อยู่ที่
1.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อ ที่ 1.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 31.43 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้ นของ
บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีสภาพคล่องต่า และมีความผันผวนในช่วงการทาคาเสนอซื้อ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงมีความเห็นว่า
▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรปฏิเสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาสูงกว่า
ราคาเสนอซื้อในช่วงการทาคาเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในปริมาณที่
ต้องการ และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อ
▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีดังนี้
1. ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาต่ากว่าราคาเสนอซื้อในช่วงการทาคาเสนอซื้อ
2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นที่ราคาตลาดในจานวนที่เกินกว่าจานวนที่มีผู้เสนอซื้ออันเกิดจากการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ขณะนั้นมีสภาพคล่องต่า ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นจานวนดังกล่าว
ได้ ณ ช่วงเวลานั้น
ทั้งนี้เหตุผลและหลักการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีดังต่อไปนี้
ราคาเสนอซื้อเป็นราคาที่เหมาะสมแต่ต่ากว่าราคาตลาด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าบริษัทฯ โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3 ของ
รายงานฉบับนี้ (ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อ ) เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม แม้ว่าวิธีการปรับปรุง
มูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อ นมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคตได้ แต่เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธี
อื่น ๆ จากที่กล่าวไว้ข้างต้น วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น บริษัทฯ เท่ากับ 1.14 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
417.02 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอซื้อของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออยู่สูงกว่าราคาดังกล่าวที่ร้อยละ 22.81 ดังนั้นจึงพิจารณาได้ว่า
ราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาว่าราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้น
บริษัทฯ ณ สิ้นวัน อยู่ที่ 1.83 บาทต่อหุ้น และในช่วงระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ทาคาเสนอซื้อได้ยื่นคา
เสนอซื้อหลักทรัพย์กิจการ (แบบ 247-4) จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ สูงสุดและต่าสุดเท่ากับ 2.34 และ
1.84 บาทต่อหุ้น ตามลาดับซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อเป็นร้อยละ 67.14 ถึงร้อยละ 31.43 ตามลาดับ
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ผู้ถือหุ้นอาจสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด หลักทรัพย์ฯ ในราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ประกาศโดยผู้ทาคาเสนอซื้อ
นอกจากนี้ การขายหุ้นบริษัทฯ แบบการซื้อขายปกติในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทาให้ได้รับเงินจากการขายหลักทรัพย์เร็วกว่าการ
เสนอขายให้กับผู้ทาคาเสนอซื้อ ซึ่งจะจ่ายในวันทาการที่ 2 นับแต่วันสุดท้ายของระยเวลาเสนอซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มกราคม
2562 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดอาจมีสภาพคล่องต่า และมีความผันผวนในช่วงการ
ทาคาเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นควรคานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถขายหุ้ นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ตามจานวน ราคา และ
ระยะเวลาที่ต้องการได้
ทั้งนี้ การที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ อันน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อและมีเดีย และมีผล
การดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จมาแล้วในต่างประเทศ ทั้ งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับฟังมุมมองทางธุรกิจจาก
ผู้บริหารของบริษัทฯ และได้พิจารณาผลประโยชน์จากการเข้าร่วมในธุรกิจของบริษัทฯ ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นภายหลั งการทา
คาเสนอซื้ออย่างอนุรักษ์นิยม (Conservative) ในการประเมินราคายุติธรรม ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นถึงโอกาสใน
การเติบโตของบริษัทฯ ในการนี้บริษัทฯ จะต้องมีการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ จากสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อสามารถเพิ่ม
มูลค่าของกิจการได้ในอนาคต แต่กระนั้นโอกาสเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะต้อง
พิจารณาและทาการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน ควบคู่
กับปัจจัยอื่น ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานและมีความเข้าใจถึงลั กษณะ
ความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้
อาจพิจารณาตอบรับคาเสนอซื้อเพียงบางส่วน หรือปฏิเสธคาเสนอซื้อเพื่อโอกาสของธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการทาคา
เสนอซื้อ ในการตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซื้อดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
ปัจจัยสาคัญอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
1) การตรวจสอบและการถ่วงดุลอานาจการบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นที่มิใช่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ
ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ เสร็จสมบูรณ์ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะมีสัดส่วนการถื อหุ้นมากกว่าร้อยละ 51 ของจานวนหุ้น
ทั้งหมดของกิจการ โดยสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลกลุ่มผู้ถือหุ้น
สามารถควบคุมทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องทั่วไปที่ต้องได้รับการอนุมัติ จากที่
ประชุมด้วยเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การรับรองงบ
การเงินประจาปี การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม กรณีมีผู้ถือหุ้นของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ จนเป็นผลให้สั ดส่วนการถือหุ้นของผู้ทาคาเสนอซื้อ
เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จะทาให้กลุ่มผู้ทา
คาเสนอซื้อสามารถควบคุมการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่สาคัญ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นของ
กิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เช่น การ
เพิ่มทุน การซื้อขายกิจการ การควบรวมกิจการ รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้
ถือหุ้นรายย่อยมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลอานาจของผู้ทาคาเสนอซื้อได้
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2) สถานภาพในการเป็นบริษัทจดทะเบียนและสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
ปัจจุบัน Free Float ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 13.47 ของทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทฯ (อ้างอิงจากข้อมูล
รายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และปรับปรุงด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจากัด ได้แก่ SRL และ นายวิโรจน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการดารงสถานะการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กล่าวไปข้างต้นที่ร้อยละ 15.00 ของทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้ระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจพิจารณาขายหุ้น
บางส่วนภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มี คุณสมบัติ Free Float ตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ตลท. จะมีหนังสือแจ้งถึงกรณีดังกล่าวและให้บริษัทฯ ดาเนินการกระจายการถือหุ้นให้
ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ภายใน 1 ปี ทว่า หากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่สามารถดาเนินการกระจายการถือหุ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด บริษัทฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มในอัตราตามสัดส่วน Free Float ที่ไม่ครบถ้วน โดยมี
รายละเอียดตามหัวข้อที่ 5.1
3) ข้อจากัดในการดาเนินงานเนื่องจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นต่างด้าว
ก่อนการทาคาเสนอซื้อ บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดย SRL ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นเป็นจานวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.13 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคาเสนอซื้อเป็นจานวนมาก จนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ โดยมี
บุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยอยู่ก่อนแล้วได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือมี
กฎหมายกาหนดให้เป็นคนต่างด้าว จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51.00 จนทาให้บริษัทฯ
กลายเป็นบริษัทต่างด้าว บริษัทฯ อาจมีข้อจากัดในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม SRL ต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของกิจการซึ่งปัจจุบันให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในกิจการได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามสัญญาการกระทาการร่ วมกัน (Acting in Concert Agreement) กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ
ตกลงและรับทราบถึงข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวในกิจการ ในกรณีที่ SRL ไม่สามารถซื้อหุ้นของกิจการที่มีผู้ถือหุ้น
มาเสนอขายจากการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้ SRL ถือหุ้นกิจการเกิน
ข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว นายวิโรจน์ตกลงที่จะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการในส่วนดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
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4) เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาเสนอซื้อโดยกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ
ราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final offer) และระยะเวลารับซื้อเป็น
ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final period) มีข้อยกเว้นตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
• กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคล
อื่นยื่นคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่เข้าข่ายเป็นเงื่อนไขดังกล่าว ดังนั้นจึงยังไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาเสนอซื้อโดยกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ
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5.5. ประโยชน์
ประโยชน์หรืหอรืผลกระทบจากแผนงานและนโยบายที
อผลกระทบจากแผนงานและนโยบายที่กลุ่ก่มลุผู่ม้ทผูาค
้ทาคาเสนอซื
าเสนอซื้อระบุ
้อระบุไว้ไใว้นค
ในคา าเสนอซื้อ
ที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระได้พิจารณาแผนธุรกิจและนโยบายที่ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อระบุไว้ในคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ
247-4) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 รวมถึงข้อมูลประกอบต่าง ๆ ของบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นต่อผลประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้
5.1 สถานภาพของบริษัทฯ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ เว้นแต่ กรณีที่กลุ่มผู้ทา
คาเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กิจการยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ทาให้
กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นบริษัท จดทะเบียนหรือจากการ
เพิกถอนหุ้นของกิจการแต่อย่างใด ทั้งนี้กรณีมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการตอบรับคาเสนอซื้อจานวนมาก อาจส่งผล
กระทบต่อคุณสมบัติการดารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นรายย่อย (“Free Float”) โดยต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้อง
ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.00 ของทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทฯ
ปัจจุบัน Free Float ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 13.47 ของทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทฯ (อ้างอิงจากข้อมูล
รายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และปรับปรุงด้วยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจากัด ได้แก่ SRL และ นายวิโรจน์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการดารงสถานะการ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กล่าวไปข้างต้นที่ร้อยละ 15.00 ของทุนที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริษัทฯ
ทั้งนี้ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้ระบุไว้ในคาเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจพิจารณาขายหุ้น
บางส่วนภายหลังจากการทาคาเสนอซื้อครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติ Free Float ตามเกณฑ์การดารงสถานะเป็น
บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ตลท. จะมีหนังสือแจ้งถึงกรณีดังกล่าวและให้บริษัทฯ ดาเนินการกระจายการถือหุ้นให้
ครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ภายใน 1 ปี ทว่า หากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่สามารถดาเนินการกระจายการถือหุ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด บริษัทฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มในอัตราตามสัดส่วน Free Float ที่ไม่ครบถ้วน ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางอัตราค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มตามสัดส่วน Free Float ที่ไม่ครบถ้วน

จานวน Free Float ที่ขาด (ร้อยละ)
0 < Free Float ≤5
5 < Free Float ≤10
10 < Free Float ≤15

ปีที่ 1
1
1.5
2

ปีที่เริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม
(เท่าของค่าธรรมเนียมรายปี)
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
1.5
2
2.5
2
2.5
3
2.5
3
3.5

...n
...
...
...
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อนึ่ง อัตราค่าธรรมเนียมรายปีของ ตลท. เท่ากับร้อยละ 0.035 ของทุนชาระแล้วในส่วนที่ไม่เกิน 200,000,000 บาท
และร้อยละ 0.030 ของทุนชาระแล้วในส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ซึ่ง บริษัทฯ มีมูลค่าทุนจดทะเบียนที่ชาระ
แล้วเท่ากับ 365,549,286 บาท ดังนั้น ค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัทฯ จึงเท่ากับ 119,664.79 บาท รายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัทฯ

มูลค่าทุนชาระแล้ว (บาท)

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท)

200,000,000
165,549,286

ร้อยละ 0.035
ร้อยละ 0.030

70,000.00
49,664.79
119,664.79

รวม

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มที่บริษัทฯ อาจจะต้องเสีย หากกลุ่มผู้ทาคาเสนอ
ซื้อไม่สามารถดาเนินการกระจายการถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หลังจากการทาคาเสนอซื้อครั้งนี้ไว้ 3 กรณี
ได้แก่ 1. กรณีที่บริษัทฯ มี Free Float อยู่ในช่วงร้อยละ 0.00 – 5.00 2. กรณีที่บริษัทฯ มี Free Float อยู่ในช่วงร้อย
ละ 5.00 – 10.00 และ 3. กรณีที่บริษัทฯ มี Free Float อยู่ในช่วงร้อยละ 10.00 – 15.00 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มตามสัดส่วน Free Float ที่ไม่ครบถ้วนที่บริษัทฯ อาจต้องเสีย

กรณีที่
1
2
3

จานวน Free Float ที่ขาด
(ร้อยละ)
0 < Free Float ≤5
5 < Free Float ≤10
10 < Free Float ≤15

ปีที่ 1
119,664.79
179,497.18
239,329.57

ปีที่เริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนเพิม่ (บาท)
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
179,497.18
239,329.57
299,161.96
239,329.57
299,161.96
358,994.36
299,161.96
358,994.36
418,826.75

...n
...
...
...
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5.2 นโยบายและแผนการบริหารบริษัทฯ
5.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดาเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ
หลักของธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เช่นเดิม เนื่องจาก กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์แ จกฟรีภายใต้การดาเนิ นงานของ OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริ ษั ท ฯ
เนื่องจากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้เห็นถึงความสาเร็จของธุรกิจดังกล่าวในประเทศฮ่องกง และเล็งเห็นว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แจกฟรีเช่นเดียวกัน
อย่ า งไรก็ต าม หากมี ค วามจาเป็ น กลุ่มผู้ท าคาเสนอซื้ อ อาจร่ว มกั นกั บ บริษั ท ฯ พิ จ ารณาปรับเปลี่ ย นแผนธุรกิจ
นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ ในกรณีที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานภาพทางการเงิ น
หรือสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นอื่น ๆ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ อาจพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงนโยบายการดาเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิ จของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต
ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสาคั ญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคา
เสนอซื้อ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้รับอนุมัติอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
นอกจากนี้ SRL และนายวิโรจน์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ SRL และนายวิโรจน์ ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะ
เดียวกันหรือแข่งขันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับ
บริษัทฯ เช่นกัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญต่อนโยบาย
การประกอบธุรกิจ แผนการดาเนินงานทางธุรกิจ ของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากวันสิ้นสุดของการ
ทาคาเสนอซื้อฯ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การทาคาเสนอซื้อ
อย่างไรก็ตาม ผู้ทาคาเสนอซื้ออาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินธุรกิจ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นอื่น ๆ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ
หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึก ษา
ทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้
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5.2.2 การขยายการลงทุนหรือกาลังการผลิต
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มกาลังการผลิตอย่างมีนัยสาคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการ
ลงทุนตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา
รับซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็น กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ขยายการลงทุนหรือกาลังการผลิตที่จาเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การบริหารจัดการ
การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มกาลังการผลิต
อย่างมีนัยสาคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ภายในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12
เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็น กลุ่ มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจร่วมกันกับบริษัทฯ ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ขยายการลงทุนหรือกาลังการผลิตที่จาเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การบริหารจัดการ
การพัฒนาทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความ
ชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้
5.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร
ภายหลังจากที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 195,500,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ
53.48 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 53.48 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ จานวน 2 ท่าน
อนึ่ง กรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจานวน 1 ท่าน คือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการตัวแทนของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออีก 1 ท่าน ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณา โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้น การทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของกิจ การซึ่ งจัดสรรให้ กับบุ คคลในวงจากัด ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการของกิจ การและ
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันของกิจการ ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ สรุปได้ดังนี้
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1) ปัจจุบันและภายหลังการทาคาเสนอซื้อในครั้งนี้
-

คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทาคา
เสนอซื้อจานวน 1 ท่าน (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกิจการ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพนา
จันทรวิโรจน์ หรือ นายสมชาย มีเสน หรือ นายวรพจน์ จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่ งรวมเป็นสองคน และ
ประทับตราสาคัญบริษัทฯ

2) ภายหลังที่กิจการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทาคาเสนอซื้ออีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบ 2 ท่าน
โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสร็จสิ้นการทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ
กิจการซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจากัด
-

คณะกรรมการของกิจการจะประกอบด้วย กรรมการจานวน 7 ท่าน โดยเป็นกรรมการตัวแทนของผู้ทาคา
เสนอซื้อจานวน 2 ท่าน

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันกิจการ จะมีการระบุภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการตัวแทนของผู้ทาคา
เสนอซื้อ

นอกจากนี้ กรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น กรณีที่การลาออกหรือครบกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่ง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ต่ า ง ๆ ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ (“ส านั ก งาน ก.ล.ต.”) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อยังไม่มีอานาจควบคุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่
ต้ อ งการเสี ย งข้ า งมากได้ ด้ ว ยตั ว แทนของกลุ่ ม ผู้ ท าค าเสนอซื้ อ ซึ่ งยั งมี สั ด ส่ ว นน้ อ ยกว่ า ครึ่ งหนึ่ งของโครงสร้ า ง
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้ามาของกลุ่มผู้คาเสนอซื้อมีเจตนา
ที่จะเข้ามา ช่วยเหลือ พัฒนาบริษัทฯ ให้มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น โดยกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะคานึงถึงประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็นหลัก
5.2.4 แผนการได้มา และจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมี
นั ย ส าคั ญที่ ไม่สอดคล้องกั บแผนการลงทุน ตามปกติข องธุร กิจ บริษั ท ฯ ในระยะเวลา 12 เดื อ นนั บแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลารับซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็น
อื่น ๆ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ อาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ
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จาหน่ายสินทรัพย์ดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
ฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสาคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคา
เสนอซื้อ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะดาเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้บริษัทฯ มีการได้มา และ/หรือจาหน่าย
ไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการลงทุ น ตามปกติ ข องธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ ใน
ระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12
เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของการบริษัทฯ หรือในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็น
อื่น ๆ กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ
จาหน่ายสินทรัพย์ดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท
ฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ
แผนการดังกล่าวได้
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5.2.5 โครงสร้างทางการเงิน
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญในช่วงระยะเวลา
12 เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็น กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการ
เพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ผลกระทบใด ๆ ต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน รับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการ
จะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้ออาจร่วมกับบริษัทฯ ในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการ
เพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ผลกระทบใด ๆ ต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการดังกล่าวได้
5.2.6 นโยบายการจ่ายปันผล
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผลอย่างมีนัยสาคัญในระยะเวลา 12
เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ จะยังคงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 30.00 ของกาไร
สุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ) ในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สารองตามกฎหมาย
และสารองอื่น ๆ ที่จาเป็นและเหมาะสม ทั้ งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ อนึ่ง หากมีความจาเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กาหนดไว้ข้างต้น หรืออาจงดเว้นการ
จ่ายปันผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจาเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่าย
ปันผลอย่างมีนัยสาคัญในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ กิจการและผู้ถือหุ้นของ
กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากมีความจาเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กาหนดไว้ข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่าย
ปันผลได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจาเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
ซึ่งนโยบายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของแผนการ
ดังกล่าวได้
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5.3 รายการระหว่างกัน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกาหนดของ
ตลาดลหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกั นมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่าง
กันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลที่เกี่ยวข้อง/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5.3.1 ก่อนการทาคาเสนอซื้อ
บริษัทฯ กับกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีการทารายการระหว่างกัน
5.3.2 ภายหลังการทาคาเสนอซื้อ
กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งนโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อจะมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ในอนาคต กลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อและบริษัทฯ
จะดาเนินการและเปิดเผยข้อมูลสาหรับการทารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับบริษัทฯ ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทาขึ้น
โดยมีเงื่อนไขเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Transaction)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ากลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญซึ่งนโยบาย
การทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ กิจการและผู้ถือ
หุ้นของกิจการจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วง 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทาคาเสนอซื้อ นอกจากนี้ในการ
เข้าทารายการระหว่างกัน กิจการซึ่งอยู่ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันที่รัดกุมของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายและแผนการบริหารงานที่เกี่ยวกับการทารายการ
ระหว่างกันที่ผู้ทาคาเสนอซื้อ ระบุไว้ในคาเสนอซื้อ (แบบ 247-4)

118 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อคาเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

ปความเห็
นของที
กษาทางการเงิ
สระ
6.6. สรุสรุปความเห็
นของที
่ปรึ่ปกรึษาทางการเงิ
นอินสอิระ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้ขอบเขต เงื่อนไข และข้อจากัด ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในส่วนต่าง ๆ ของรายงานความเห็นฯ ฉบับนี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทาการประเมินมูลค่าบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
วิธีการต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในส่วนที่ 3 ของรายงานฉบับนี้ (ความสมเหตุสมผลของราคาเสนอซื้อ) เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่
มีความเหมาะสม แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ ในอนาคต แต่เมื่อที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีอื่น ๆ จากที่กล่าวไว้ข้างต้นมีความเห็นว่า วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีสามารถสะท้อนมูลค่า
ยุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าหุ้นบริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ
1.14 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 417.02 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอซื้อของกลุ่มผู้ทาคาเสนอซื้อ เป็นราคาที่สูงกว่า
ราคาดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 22.81 ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าราคาเสนอซื้อ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาที่เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อ โดย ณ
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นบริษัทฯ ณ สิ้นวัน อยู่ที่ 1.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ 1.40 บาทต่อหุ้น หรือ
ร้อยละ 31.43 ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีสภาพคล่องต่า และมีความผันผวน
ในช่วงการทาคาเสนอซื้อ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรปฏิเสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ราคาตลาดของหุ้ นบริษัทฯ มีราคาสูงกว่า
ราคาเสนอซื้อในช่วงการทาคาเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในปริมาณที่
ต้องการ และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อ
▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรตอบรับคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในกรณีดังนี้
1. ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีราคาต่ากว่าราคาเสนอซื้อในช่วงการทาคาเสนอซื้อ
2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นที่ราคาตลาดในจานวนที่เกินกว่าจานวนที่มีผู้เสนอซื้ออันเกิดจากการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ขณะนั้นมีสภาพคล่องต่า ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นจานวนดังกล่าว
ได้ ณ ช่วงเวลานั้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ อาทิ คาเสนอซื้อหลักทรัพย์
(แบบ 247-4) ความเห็นของบริษัทฯ (แบบ 250-2) รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้
โดยเฉพาะในส่วนของขอบเขตและวิธีการในการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทา
ประมาณการทางการเงิน แหล่งข้อมูลของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากบริษัทฯ และข้อมูลเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ ซึ่งการตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ ทั้งนี้ รายงานความเห็นฯ นี้จะครบถ้วน
สมบูรณ์เมื่อพิจารณา ข้อมูลทั้งหมดประกอบกัน การเปิดเผย การอ้างถึงหรือการสื่อสารเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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