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เลขท่ี AGC 2018/034 

วนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 
 
เร่ือง การแกไ้ขและเพ่ิมเติมขอ้มูลในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
 
เรียน ผูถื้อหุน้ของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
อา้งถึง - รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ฉบบั

วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย - ใบแทรกข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
-  รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ฉบบั 
วนัท่ี 5 ตุลาคม 2561   

 
บริษทั อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากดั (“ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ

เงินอิสระเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านทราบว่า เน่ืองจาก มีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลอนัเป็นนัยส าคญัของบริษทัฯ ในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ฉบบัวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 (ฉบบัเดิม) ท่ีไดน้ าส่งให้แก่ผูถื้อ
หุน้ เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 ท่ีผา่นมา ดงันั้น ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดด้ าเนินการแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมขอ้มูลในส่วนดงักล่าวลงในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ฉบับวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 (ฉบับแก้ไข) เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับข้อมูลอนัเป็น
สาระส าคญัอย่างครบถว้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยน้ี - รายงานความเห็นของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ฉบบัวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 

 
ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาขอ้มูลของผูถื้อหุ้น ทางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงได้

จดัท าใบแทรก เพ่ือสรุปรายละเอียดและขอ้มูลท่ีไดมี้การแกไ้ขและเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย - ใบ
แทรกขอ้มูลแกไ้ขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั 

 





ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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1. แก้ไขหน้า 2, 11, 26 และ 27 วันทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 

ข้อความเดิม 
8 ตุลาคม 2561 
ข้อความใหม ่
30 8 ตุลาคม 2561 

1.1 หน้า 2 

ข้อความเดิม 
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 7/2561 
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
 
ข้อความใหม ่
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 7/2561 
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 8 ตุลาคม 
2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
 
1.2 หน้า 11 ข้อ1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนของ ภาพรวมการเข้าท ารายการ ย่อหน้าที่ 2  

ข้อความเดิม 
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 8 
ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) 
จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 56.46 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน) มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ 
 
ข้อความใหม ่
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 8 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) 
จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 56.46 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน) มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ 
1.3 หน้า 26 ข้อ2 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ส่วนของ ข้อย่อย 2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  

ย่อหน้า 2 

ข้อความเดิม 
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็น
ร้อยละ 56.46 ของทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน)  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อ
หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดที่ค านวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ใน 
ตลท. ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของ ตลท.) คิดเป็นมูลค่าการเพิ่มทุนรวมทัง้สิน้ 
308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 3 ราย คือ Silom Road Limited 
จ านวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 
25,000,000 หุ้น มีมติอนุมัติให้เสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าวในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการให้จองซื้อ และช าระเงินค่าหุ้นจาก Silom 
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 หลังจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและ
การโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และอนุมัติให้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
ข้อความใหม ่
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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เดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็น

ร้อยละ 56.46 ของทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน)  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อ

หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดที่ค านวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ใน 

ตลท. ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของ ตลท.) คิดเป็นมูลค่าการเพิ่มทุนรวมทัง้สิน้ 

308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 3 ราย คือ Silom Road Limited 

จ านวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 

25,000,000 หุ้น มีมติอนุมัติให้เสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายการดังกล่าวในวันที่ 30 8 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการให้จองซื้อ และช าระเงินค่าหุ้นจาก 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 31 

ตุลาคม 2561 หลังจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 

เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited 

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และอนุมัติให้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง บริษัทฯ ได้

ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 

1.4 หน้า 27 ข้อ2 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ส่วนของ ข้อย่อย 2.2 ภาพรวมการเข้าท ารายการ ย่อ

หน้าแรก 

ข้อความเดิม 
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ

ก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท 

เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 56.46 ของทุนช าระ

แล้วภายหลังการเพิ่มทุน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ข้อความใหม่ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 8 ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 

บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 56.46 ของทุน

ช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งสิ้น 308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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2. แก้ไขหน้า 14, 23, 26, 29 และ 48 วันที่คาดการณ์การด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เสร็จสิ้น 

ข้อความเดิม 

31 ตุลาคม 2561 

ข้อความใหม่ 
30 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 2561 

2.1 หน้า 14 ข้อ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนของ ภาพรวมการเข้าท ารายการ 

ข้อความเดิม 
นอกจากน้ี ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่
ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 
ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง การเข้าท ารายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ของ Silom 
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (MOU) เสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ คาดการณ์
ว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 
ข้อความใหม่ 
นอกจากน้ี ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่
ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 
ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง การเข้าท ารายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ของ Silom 
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (MOU) เสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ คาดการณ์
ว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 
2561 
 
 
 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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2.2 หน้า 23 ข้อ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนของ ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ ข้อย่อย 3) ปัจจัยความ

เสี่ยง 

ข้อความเดิม 
ดังนั้น หากเง่ือนไขบังคับก่อนไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road 
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2561 และบริษัทฯ 
คาดว่าจะด าเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 
ข้อความใหม่ 
ดังนั้น หากเง่ือนไขบังคับก่อนไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road 
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมกันยายน 2561 และ
บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 2561 
 
2.3 หน้า 26 ข้อ 2 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ข้อย่อย 2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ ย่อหน้า 2 

ข้อความเดิม 
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็น

ร้อยละ 56.46 ของทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน)  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อ

หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดที่ค านวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ใน 

ตลท. ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของ ตลท.) คิดเป็นมูลค่าการเพิ่มทุนรวมทัง้สิน้ 

308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 3 ราย คือ Silom Road Limited 

จ านวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 

25,000,000 หุ้น มีมติอนุมัติให้เสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายการดังกล่าวในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการให้จองซื้อ และช าระเงินค่าหุ้นจาก Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 หลังจาก



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 

 

7 | หน้า 

 
 

 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและ

การโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และอนุมัติให้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียน

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ข้อความใหม ่
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็น

ร้อยละ 56.46 ของทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน)  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อ

หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดที่ค านวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ใน 

ตลท. ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของ ตลท.) คิดเป็นมูลค่าการเพิ่มทุนรวมทัง้สิน้ 

308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 3 ราย คือ Silom Road Limited 

จ านวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 

25,000,000 หุ้น มีมติอนุมัติให้เสนอรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายการดังกล่าวในวันที่ 30 8 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการให้จองซื้อ และช าระเงินค่าหุ้นจาก 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 31 

ตุลาคม 2561 หลังจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 

เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited 

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล และอนุมัติให้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง บริษัทฯ ได้

ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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2.4 หน้า 29 ข้อ 2 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ข้อย่อย 2.2 ภาพรวมการเข้าท ารายการ สองบรรทัด

สุดท้าย 

ข้อความเดิม 
บริษัทฯ จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 
ข้อความใหม่ 
บริษัทฯ จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
 
2.5 หน้า 48 ข้อ 2 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ข้อย่อย 2.8 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้

ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

ข้อความเดิม 
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่  Silom Road Limited 
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 195,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
273,700,000 บาท โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะช าระเงินท้ังหมดในวันจองซื้อหุ้นและ
ช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนท่ีบริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 
ตุลาคม 2561  
ข้อความใหม่ 
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่  Silom Road Limited 
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 195,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
273,700,000 บาท โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะช าระเงินท้ังหมดในวันจองซื้อหุ้นและ
ช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนท่ีบริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 2561 
 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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3. แก้ไขหน้า 16, 23, 28 – 30, 46, 47 - 48 และ 64 วันที่คาดว่าจะด าเนินการการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการ 

บริษัทฯ แล้วเสร็จ 

ข้อความเดิม 
กันยายน 2561 

ข้อความใหม่ 
ตุลาคมกันยายน 2561 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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3.1 หน้า 16 ข้อ 1. บทสรุปผู้บริหาร หัวข้อ รายละเอียดของการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (โดยสังเขป) ส่วนของ

เง่ือนไขที่ส าคัญของสัญญา และการเข้าท ารายการ 

ข้อความเดิม 
 

เงื่อนไขที่ส าคัญของสญัญา 
และการเข้าท ารายการ 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นทีย่ัง
ไม่ได้ออกจ าหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เร่ืองการออกหุ้นและ

การโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่

เกินร้อยละ 35 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

(5) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพรเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยส าคัญในเชิงกฎหมาย สถานะทางการเงิน การด าเนินงาน การประกอบธุรกิจ และ/หรือสินทรัพย์

ของบริษัทฯ ตามเง่ือนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 

ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ

ในช่วงเดือนกันยายน 2561 

(6) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(7) บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และจดทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนต่อไป 
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ข้อความใหม่ 

เงื่อนไขที่ส าคัญของสญัญา 
และการเข้าท ารายการ 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นทีย่ัง
ไม่ได้ออกจ าหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เร่ืองการออกหุ้นและ

การโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่

เกินร้อยละ 35 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

(5) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพรเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยส าคัญในเชิงกฎหมาย สถานะทางการเงิน การด าเนินงาน การประกอบธุรกิจ และ/หรือสินทรัพย์

ของบริษัทฯ ตามเง่ือนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 

ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ

ในช่วงเดือนตุลาคมกันยายน 2561 

(6) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(7) บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และจดทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนต่อไป 

 

 

 

3.2 หน้า 23 ข้อ 1. บทสรุปผู้บริหาร ข้อย่อย 3) ปัจจัยความเสี่ยง 

ข้อความเดิม 
ดังนั้น หากเง่ือนไขบังคับก่อนไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่
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ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2561 และ

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561  

ข้อความใหม ่
ดังนั้น หากเง่ือนไขบังคับก่อนไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่

ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม กันยายน 2561 

และบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 2561 

3.3 หน้า 28 - 30 ข้อ 2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ข้อย่อย 2.2 ภาพรวมการเข้าท ารายการ 

ข้อความเดิม 
ทัง้นี้ การเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมตัิ

จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวาระที่ส าคัญดังนี้ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้

ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรไว้

เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

และเพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/

หรือพนักงาน ครั้งท่ี 1 (2) การอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อ

เพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทั้งหมด (3) การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล  (4) การอนุมัติเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเรื่องต่าง ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ดังกล่าว โดยวาระทั้งหมดดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็น

เง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการ ออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุม

คณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก 
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และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีว่าระเรื่องการพิจารณาอนุมัติการ

เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 

ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แต่จะยังคง

เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 

ต่อไป โดยหากมีการเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เพียงรายเดียว นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นใน

บริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.83 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งได้รวมจ านวนหุ้นที่นาง

เตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถืออยู่ก่อนเข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 23,800 หุ้น แล้ว ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และกรณีนับจ านวนหุ้นของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม

มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ ปุ

รินทราภิบาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล อีกจ านวน 38,600 หุ้น ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จะส่งผลให้นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่ วนร้อยละ 

12.85 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม การเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของนางเตือนใจ ปุ

รินทราภิบาลนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล นอกจากนี้ ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับมติ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด

จากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road 

Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง การเข้าท ารายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ใน

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (MOU) เสร็จสมบูรณ์ 

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และ

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 

ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

และจดทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป 

ข้อความใหม ่
ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ในวาระที่ส าคัญดังนี้ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร
ไว้เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1 ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
และเพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนักงาน ครั้งที่ 1 (2) การอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น
เพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด (3) การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้ง
เจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล  (4) การอนุมัติเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ดังกล่าว โดยวาระทั้งหมดดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็น
เง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการ ออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุม
คณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลกิ 
และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีว่าระเรื่องการพิจารณาอนุมัตกิาร
เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 
ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แต่จะยังคง
เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ 
ต่อไป โดยหากมีการเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เพียงรายเดียว นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นใน
บริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.83 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งได้รวมจ านวนหุ้นที่นาง
เตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถืออยู่ก่อนเข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 23,800 หุ้น แล้ว ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
ฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และกรณีนับจ านวนหุ้นของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ 
ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล อีกจ านวน 38 ,600 หุ้น ตามข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 จะส่งผลให้นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 12.85 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม การเข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของนางเตือนใจ 
ปุรินทราภิบาลนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล นอกจากนี้ ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับมติ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด
จากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom 
Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง การเข้าท ารายการจองซื้อหุ้นสามัญ
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เพิ่มทุนบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่
ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (MOU) 
เสร็จสมบูรณ์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
กันยายน 2561 และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสรจ็
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจดทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง
การขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป 

3.4 หน้า 46 ข้อ 2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ข้อย่อย 2.7 สรุปเงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา และการเข้าท า

รายการ ในส่วนของ (3) เง่ือนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ข้อ 3.1 

ข้อความเดิม 
3.1  ผลการตรวจสอบสถานะบริษทัฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตั้งเจตนาพร

เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหวา่งการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ

ในช่วงเดือนกันยายน 2561 

ข้อความใหม ่
 3.1  ผลการตรวจสอบสถานะบรษิัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหวา่งการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ

ในช่วงเดือนตุลาคม กันยายน 2561 

3.5 หน้า 47 - 48 ข้อ 2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ข้อย่อย 2.7 สรุปเงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา และการ

เข้าท ารายการ ในส่วนของ (6) บันทึกข้อตกลงมีผลนับต้ังแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง จนกว่าจะมีการยกเลิก

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ข้อความเดิม 
(6)  บันทึกข้อตกลงมีผลนับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลง จนกว่าจะมีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ด้วยเง่ือนไขของบันทึกข้อตกลงที่ได้สรุปในข้างต้น สรุปได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันได้นั้น 
บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวาระที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 
บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ง
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เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่
เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ครั้งที่ 1 (2) การอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวน
รวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด (3) การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล  (4) การ
อนุมัติเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก ่Silom Road Limited นาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้อง
กับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) 
ดังกล่าว โดยวาระทั้งหมดดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากบริษัท
ฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการ ออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการ
ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่อง
ในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีว่าระเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยง
กันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 
ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom 
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แต่จะยังคงเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ต่อไป โดยหากมีการเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ 
ปุรินทราภิบาล เพียงรายเดียว นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 .83 
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งได้รวมจ านวนหุ้นที่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถืออยู่ก่อน
เข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 23,800 หุ้น แล้ว ตามข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 
และกรณีนับจ านวนหุ้นของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิ
บาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล อีกจ านวน 38,600 หุ้น ตามข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จะส่งผลให้นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 
12.85 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม การเข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของนางเตือนใจ 
ปุรินทราภิบาลนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล นอกจากนี้ ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับ
มติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 
72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนาง
เตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง การเข้าท ารายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ของ Silom Road Limited 
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และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
บริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (MOU) เสร็จสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และบริษัท
ฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจดทะเบียน
ช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป 

 
ข้อความใหม ่

 
(6)  บันทึกข้อตกลงมีผลนับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลง จนกว่าจะมีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ด้วยเง่ือนไขของบันทึกข้อตกลงที่ได้สรุปในข้างต้น สรุปได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันได้นั้น 

บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวาระที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 

บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ง

เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่

เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ครั้งที่ 1 (2) การอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อ10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวน

รวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด (3) การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ

ก าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจ ากัด ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล  (4) การ

อนุมัติเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก ่Silom Road Limited นาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้อง

กับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) 

ดังกล่าว โดยวาระทั้งหมดดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากบริษัท

ฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการ ออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการ
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ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่อง

ในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีว่าระเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยง

กันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แต่จะยังคงเสนอขาย

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ต่อไป โดยหากมีการเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ 

ปุรินทราภิบาล เพียงรายเดียว นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 .83 

ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งได้รวมจ านวนหุ้นที่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถืออยู่ก่อน

เข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 23,800 หุ้น แล้ว ตามข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 

และกรณีนับจ านวนหุ้นของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิ

บาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล อีกจ านวน 38 ,600 หุ้น ตามข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จะส่งผลให้นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 

12.85 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน อยา่งไรก็ตาม การเข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของนางเตือนใจ 

ปุรินทราภิบาลนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล นอกจากนี้ ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับ

มติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 

72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนาง

เตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง การเข้าท ารายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ของ Silom Road Limited 

และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

บริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (MOU) เสร็จสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม กันยายน 2561 

และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจด

ทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญเพิม่

ทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป 
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3.6 หน้า 64  ข้อ 3.  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขาย

หุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ข้อย่อย 3.4.2 ความเสี่ยงจากเงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 

ข้อความเดิม 

3.4.2 ความเสี่ยงจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร จะเกิดขึ้นเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เสร็จสิ้น โดยเง่ือนไข

บังคับก่อนท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

1) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา
พรเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2561 

 
ข้อความใหม ่

3.4.2 ความเสี่ยงจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร จะเกิดขึ้นเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เสร็จสิ้น โดยเง่ือนไข

บังคับก่อนท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

1) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา
พรเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม กันยายน 2561 
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ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 

 

20 | หน้า 

 
 

 

4. แก้ไขหน้า 15 ข้อ 1. บทสรุปผู้บริหาร หัวข้อ รายละเอียดของการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (โดยสังเขป) ส่วน

ของลักษณะความสัมพันธ์ 

ข้อความเดิม 
 

ลักษณะความสัมพันธ ์

ปัจจุบัน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท

ฯ ไม่มีผูบ้ริหาร ผู้มอี านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกบั Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) แต่ภายหลังการเพิ่ม

ทุนเพื่อจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามา

เป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มี

สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็น

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 3 ท่าน จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ ภายหลังการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น ท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกันฯ ดังที่กล่าวในข้างต้น จึงท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึง

ญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  
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ข้อความใหม ่

ลักษณะความสัมพันธ ์

ปัจจุบัน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท

ฯ ไม่มีผูบ้ริหาร ผู้มอี านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกบั Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) แต่ภายหลังการเพิ่ม

ทุนเพื่อจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามา

เป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มี

สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็น

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 3 ท่าน จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ ภายหลังการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น ท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกันฯ ดังที่กล่าวในข้างต้น จึงท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง

รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยาม

ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ(ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ก็จะมีสถานะจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  
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5. แก้ไขหน้า 25 ข้อ 2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ข้อย่อย 2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ข้อความเดิม 
 
2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 ถึง มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากการหด

ตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันสนใจสื่อออนไลน์มากข้ึน เป็นส าคัญ 

ท าให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานรวมตั้งแต่ปี 2558 ถึงมิถุนายน 2561 มีมูลค่าติดลบ 8.39 ล้านบาท 

55.06 ล้านบาท 71.60 ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ตามล าดับ โดยปัจจุบัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มี

เงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวรวมทั้งสิ้น 149.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนท่ีเหลือส าหรับการด าเนินธุรกิจ 

ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคตรวมถึงการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อรับมือกับแนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อ

สิ่งพิมพ์ที่เป็นช่วงขาลง ดังนั้น เพื่อไม่ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักในอนาคต บริษัทฯ 

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสรรหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องดังที่

กล่างข้างต้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการติดต่อ และพูดคุยกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ และความมั่นคงทางการ

เงินหลายราย รวมถึงนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เป็นคนรู้จักของกรรมการบริษัทฯ ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มี

ศักยภาพ และความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงมีประสบการณ์จากการเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในธุรกิจที่หลากหลาย 

อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ

สนใจ และประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รู้จักกับทาง Silom Road 

Limited เนื่องจากได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน (Business Relationship) อาทิ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะเข้าร่วมการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ อนึ่ง เหตุผลในการเข้าลงทุน

ของ Silom Road Limited เนื่องจาก Silom Road Limited รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Silom Road Limited เป็นผู้ที่

มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจมีเดีย 

และธุรกิจออนไลน์ ในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไต้หวัน เป็นต้น ดังที่จะกล่าวถึงในข้อ 2.6 ข้อมูล และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน ด้วยประสบการณ์ และความส าเร็จในช่วงที่ผ่านมา Silom Road Limited มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อ

สิ่งพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ที่ทาง Silom Road Limited นั้นมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมไปถึงมีความสนใจ

ที่จะลงทุนในธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ธุรกิจหนังสือพิมพ์แจก

ฟรีในประเทศฮ่องกงนั้นเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ มีการเติบโตที่ดี และประสบความส าเร็จหลายราย ดังนั้น Silom Road 
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Limited จึงสนใจที่ต้องการจะลงทุนในธุรกิจดังกล่าวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น ประเทศไทยที่ยังมี

ช่องทางการเติบโตในตลาดที่ใหญ่ และจ านวนคู่แข่งยังน้อยราย ซึ่งสามารถเติบโตได้ในอนาคต โดยความต้องการลงทุน

ของ Silom Road Limited สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีการลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

ธุรกิจมีเดียและสิ่งพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ช่ือ “Rabbit Today” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันในเมือง ที่มี

จุดกระจายหนังสือพิมพ์แจกฟรีตามแนวสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และจุดที่มีการสัญจรพลุกพล่าน ที่เป็นจุดส าคัญ

ในการกระจายสิ่งพิมพ์และครอบคลุมสถานท่ีส าคัญต่างๆ ท าให้เข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย และทั่วถึง ซึ่งมีโอกาสในการเติบโต

ทางธุรกิจในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกลา่วข้างต้น จึงท าให้ Silom Road Limited สนใจที่จะเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี ้

ข้อความใหม ่
2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 ถึง มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากการหด

ตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันสนใจสื่อออนไลน์มากข้ึน เป็นส าคัญ 

ท าให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการสุทธิในกิจกรรมด าเนินงานรวมตั้งแต่ปี 2558 ถึงมิถุนายน 2561 มีมูลค่าติดลบ

8.39 ล้านบาท 55.06 ล้านบาท 71.60 ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ตามล าดับอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวรวมทั้งสิ้น 149.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนท่ี

เหลือส าหรับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคตรวมถึงการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อ

รับมือกับแนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นช่วงขาลง ดังนั้น เพื่อไม่ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงท่ีธุรกิจ

จะหยุดชะงักในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสรรหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการ

ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องดังที่กล่างข้างต้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการติดต่อ และพูดคุยกับนักลงทุนที่มี

ศักยภาพ และความมั่นคงทางการเงินหลายราย รวมถึงนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เป็นคนรู้จักของกรรมการบริษัทฯ 

ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ และความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงมีประสบการณ์จากการเป็นกรรมการ และผู้

ถือหุ้นในธุรกิจท่ีหลากหลาย อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกจิลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค 

เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจ และประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

รู้จักกับทาง Silom Road Limited เนื่องจากได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน (Business 

Relationship) อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะเข้าร่วมการเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ในครั้งนี้ 

อนึ่ง เหตุผลในการเข้าลงทุนของ Silom Road Limited เนื่องจาก Silom Road Limited รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นของ 

Silom Road Limited เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ

อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจมีเดีย และธุรกิจออนไลน์ ในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศ
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จีน ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไต้หวัน เป็นต้น ดังท่ีจะกล่าวถึงในข้อ 2.6 ข้อมูล 

และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยประสบการณ์ และความส าเร็จในช่วงที่ผ่านมา Silom Road Limited มี

ความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ที่ทาง Silom Road Limited นั้นมีความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์ รวมไปถึงมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เนื่องจากเล็งเห็นว่า ธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีในประเทศฮ่องกงนั้นเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ มีการเติบโตที่ดี และประสบ

ความส าเร็จหลายราย ดังนั้น Silom Road Limited จึงสนใจที่ต้องการจะลงทุนในธุรกิจดังกล่าวในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น ประเทศไทยที่ยังมีช่องทางการเติบโตในตลาดที่ใหญ่ และจ านวนคู่แข่งยังน้อยราย ซึ่ง

สามารถเติบโตได้ในอนาคต โดยความต้องการลงทุนของ Silom Road Limited สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

ฯ และบริษัทย่อยที่มีการลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจมีเดียและสิ่งพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ช่ือ “Rabbit Today” ซึ่งมี

เนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันในเมือง ที่มีจุดกระจายหนังสือพิมพ์แจกฟรีตามแนวสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้

ดิน และจุดที่มีการสัญจรพลุกพล่าน ที่เป็นจุดส าคัญในการกระจายสิ่งพิมพ์และครอบคลุมสถานที่ ส าคัญต่างๆ ท าให้

เข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย และทั่วถึง ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ Silom 

Road Limited สนใจที่จะเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ในครั้งนี ้
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6. แก้ไขหน้า 34 – 35  ข้อ 2.4 รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์ 

ข้อความเดิม 
ปัจจุบัน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทฯ ไม่มีผู้บริหาร ผู้มี

อ านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้

ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ตามประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561) แต่ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรและเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น ท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จึงท า

ให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฎใน

นิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จึงเป็น

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

ข้อความใหม ่
ปัจจุบัน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทฯ ไม่มีผู้บริหาร ผู้มี

อ านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้

ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ตามประกาศรายการที่



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561) แต่ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรและเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น ท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จึงท า

ให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งรวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคล 

และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ(ตามที่ปรากฎใน

นิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ก็จะมี

สถานะจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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7. แก้ไขหน้า 44 - 46  ข้อ 2.6 ข้อมูล และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ข้อย่อย 2.6.2 ข้อมูลของ นายวิโรจน์ 

ต้ังเจตนาพร  

ข้อความเดิม 
2.6.2 ข้อมูลของ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  

ที่อยู่ : 256/9  ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา : ระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลยั New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  

ประสบการณ์การท างาน : 

ช่วงเวลา บริษัท ต าแหน่ง 

ปี 2555 - ปัจจบุัน บริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ : โรมแรม ทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2555 - ปัจจบุัน บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ : โรมแรม 

กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2555 - ปัจจบุัน บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ธุรกจิลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
ซ่ึงก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย บรษิัทมุ่งเน้นไปที่ 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิใน
การเปิดแฟรนไชส์ของโดนิโม พิซซ่า ในประเทศไทยและ
กัมพูชา สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของคอฟฟี่ บีนส ์แอนด ์ที
ลีฟในประเทศไทย สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของเคียวโชน 
ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา และธุรกิจร้านอาหาร
และบาร์ในรูปแบบทีแ่ตกต่างกันไป 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ปี 2550 - ปัจจบุัน บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ธุรกจิหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ 
นายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย ์และที่ปรึกษาการลงทุน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

ปี 2548 - ปัจจบุัน บริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

กรรมการผู้จัดการ 

 

การถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ : เป็นผูถ้ือหุ้นในบริษัทปราณบรุี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของ
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกผัน
บริษัท โดยมรีายละเอียดของบริษทัปราณบรุี บีช รีสอร์ท จ ากัด ดังนี้ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ข้อมูลของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอรท์ จ ากัด 
วันที่จดทะเบยีนจัดตัง้บริษัท 17 มิถุนายน 2556 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 9 หมู่ที่ 5 ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์77220 
ทุนจดทะเบยีน 20,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 20,000,000 บาท 
การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรมแรมเอวาซอน หัวหิน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % สัดส่วน 

1. นายวโิรจน์ ตั้งเจตนาพร 10,200.00 51.00 
2. บริษัท ฟลุเลอตัน เบย ์ลิมีเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
3. บริษัท เฟยโถว โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
4. บริษัท เถาหยวน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
5. บริษัท มีเดีย เวิร์ล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
6. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 1/ 2,152.00 10.76 
 รวม 20,000.00 100.00 

 

หมายเหตุ:     1/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอรท์ จ ากัด ที่แสดงในตารางข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แต่อย่าง

ใด 

ทั้งนี้ ส าหรับเงินเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้น

ละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นเ งินเท่ากับ 27 ,370 ,000 บาท จะมาจากเ งินสดหรือวงเ งินของนายวิ โรจน์   

ตั้งเจตนาพร โดยได้เห็นหลักฐาน Credit Information Letter ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2561 จากธนาคารยูโอบี ซึ่ง

แสดงว่านายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการใช้ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ 

 

ข้อความใหม่ 
2.6.2 ข้อมูลของ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  

ที่อยู่ : 256/9  ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา : ระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลยั New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  

ประสบการณ์การท างาน : 

ช่วงเวลา บริษัท ต าแหน่ง 

ปี 2555 - ปัจจบุัน บริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ : โรมแรม ทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2555 - ปัจจบุัน บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ : โรมแรม 

กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2555 - ปัจจบุัน บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ช่วงเวลา บริษัท ต าแหน่ง 

ประกอบธุรกิจ : ธุรกจิลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
ซ่ึงก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย บรษิัทมุ่งเน้นไปที่ 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิใน
การเปิดแฟรนไชส์ของโดนิโม พิซซ่า ในประเทศไทยและ
กัมพูชา สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของคอฟฟี่ บีนส ์แอนด ์ที
ลีฟในประเทศไทย สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของเคียวโชน 
ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา และธุรกิจร้านอาหาร
และบาร์ในรูปแบบทีแ่ตกต่างกันไป 

ปี 2550 - ปัจจบุัน บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ธุรกจิหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ 
นายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย ์และที่ปรึกษาการลงทุน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

ปี 2548 - ปัจจบุัน บริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

กรรมการผู้จัดการ 

 
การถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ : เป็นผูถ้ือหุ้นในบริษัทปราณบรุี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของ

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกผัน
บริษัท โดยมรีายละเอียดของบริษทัปราณบรุี บีช รีสอร์ท จ ากัด ดังนี้ 

ข้อมูลของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอรท์ จ ากัด 
วันที่จดทะเบยีนจัดตัง้บริษัท 17 มิถุนายน 2556 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 9 หมู่ที่ 5 ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์77220 
ทุนจดทะเบยีน 20,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 20,000,000 บาท 
การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรมแรมเอวาซอน หัวหิน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % สัดส่วน 

1. นายวโิรจน์ ตั้งเจตนาพร 10,200.00 51.00 
2. บริษัท ฟลุเลอตัน เบย ์ลิมีเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
3. บริษัท เฟยโถว โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
4. บริษัท เถาหยวน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
5. บริษัท มีเดีย เวิร์ล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
6. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 1/ 2,152.00 10.76 
 รวม 20,000.00 100.00 

 

หมายเหตุ:     1/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอรท์ จ ากัด ที่แสดงในตารางข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แต่อย่าง

ใด 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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ทั้งนี้ ส าหรับเงินเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้น

ละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นเ งินเท่ากับ 27 ,370 ,000 บาท จะมาจากเ งินสดหรือวงเ งินของนายวิ โรจน์   

ตั้งเจตนาพร โดยได้เห็นหลักฐาน Credit Information Letter ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2561 จากธนาคารยูโอบี ซึ่ง

แสดงวา่นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการใช้ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ 

นอกจากนี้ จากข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Argyle 

Street Management Limited (ASM) แต่นายวิ โ รจน์  ตั้ ง เ จตนาพร  มี ความสัมพันธ์ท างธุ รกิ จ  (Business 

Relationship) กับ Silom Road Limited โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนใน

ธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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8. แก้ไขหน้า 49 - 50 ข้อ 2.9 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน 

ข้อความเดิม 
การเข้าท ารายการดังกล่าวถือเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากเป็นการเข้าท ารายการกับนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในอนาคตตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการกระท าการอันมีลักษณะความสมัพันธ์หรอื

พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน ตามประกาศ ทจ. 7/2552 เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการ

ดังกล่าวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่  30 

มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการต่อ ตลท. และได้

แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ รวมถึงจะจัดให้มีการอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  ในการนี้ 

ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ รวมจ านวนร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 

ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จึงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จึงท าให้ Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยส าหรับรายช่ือบุคคลที่

จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อมูลซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือการเปลีย่นแปลง

กรรมการของบริษัทฯ เป็นประการใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปทราบผ่านทาง ตลท. ต่อไป 

ทั้งนี้  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด 

และจากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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และญาติสนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะ

เดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ เช่นกัน 

ข้อความเดิม 
การเข้าท ารายการดังกล่าวถือเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากเป็นการเข้าท ารายการกับนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในอนาคตตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการกระท าการอันมีลักษณะความสมัพันธ์หรอื
พฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน ตามประกาศ ทจ. 7/2552 เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการ
ดังกล่าวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่  30 
มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการต่อ ตลท. และได้
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ รวมถึงจะจัดให้มีการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  ในการนี้ 
ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ รวมจ านวนร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 
ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จึงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จึงท าให้ Silom Road Limited และนาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งรวมถึงญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ปรากฎในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ(ตามที่ปรากฏในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ) ของ 
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ก็จะมีสถานะจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยส าหรับ
รายช่ือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อมูลซึ่งหากมีความคืบหน้าหรือ
การเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ เป็นประการใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปทราบผา่นทาง ตลท. ต่อไป 

ทั้งนี้  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/

หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ Silom Road Limited 

และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และจาก

การตรวจสอบข้อมูลของบริษัทฯ  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติ

สนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือ

แข่งขันกันกับบริษัทฯ เช่นกัน 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 

 

33 | หน้า 

 
 

 

9. แก้ไขหน้า 52 - 54 ข้อ 3  ข้อย่อย 3.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าท ารายการ 

ข้อความเดิม 
3.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะน าเงนิที่ได้รับจากการเพิม่ทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่ม

สภาพคล่องและรองรับการขยายธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการใช้เงินทุนส าหรับลงทุนไปยังธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดอาจส่งผลใหร้ายได้และผลก าไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามล าดับ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อ

รองรับการการด าเนินธุรกิจปัจจุบัน และการขยายตัวของธุรกิจอนาคต เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯและ

บริษัทย่อยประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปสนใจสื่อดิจิทัล เป็นส าคัญ ท าให้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของ

กลุ่มบริษัทฯ มีมูลค่าติดลบตั้งแต่ปี 2558 ถึงมิถุนายน 2561 เท่ากับ 8.39 ล้านบาท 55.06 ล้านบาท 71.60 ล้าน

บาท และ 46.40 ล้านบาท ตามล าดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุน

ช่ัวคราวรวมทั้งสิ้น 149.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่ เหลือส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยหาก

พิจารณาจากกระแสเงินสดติดลบใน 6 เดือนแรกของปี 2561 ที่เท่ากับ 46.40 ล้านบาท และพิจารณาเป็นต่อปีอยู่

ที่ประมาณ 92.80 ล้านบาท จะเห็นว่า เงินสดและเงินทุนช่ัวคราวของบริษัทฯ อาจใช้ด าเนินงานส าหรับธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทฯ ได้ถึงแค่ปี 2562 เท่านั้น ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอกับการ

ด าเนินธุรกิจจนต้องหยุดชะงัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุน เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจ

ปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

1.  ส าหรับธุรกิจทีด่ าเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ภายใต้

ช่ือ ส านักพิมพ์เนช่ันบุ๊ค เป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อการเรยีน

การสอนภาษาอังกฤษ NJ Digital NJ Special Admission และธุรกิจดิจิทัลที่ผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่มหลากหลายแนว โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ในอนาคต ซึ่งได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ online และการสร้างชุมชนทาง Internet (online 

community) ใน platform ต่างๆ เป็นจ านวนเงิน 148.70 ล้านบาท และส าหรับธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้

บริษัทย่อย ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) ซึ่ง

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิงและเสริมทักษะ ส าหรับ
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กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และ

ออสเตรเลีย รวมถึงลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ช้ันน าจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส าหรับธุรกิจนี้จ านวน 30.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 178.70 ล้านบาท ท่ีบริษัทฯ จะใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ และ NGE ที่กล่าวข้างต้น โดยส่วนใหญ่เงินดังกล่าวจะ

ถูกใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ อาทิ ค่าลิขสิทธิ์หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ค่าลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูน 

ค่าจัดท าต้นฉบับ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดท าหนังสือ การพิมพ์ การขนส่งไปยัง

ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือลูกค้าของบริษัทฯ และ NGE รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากสินค้าประเภทหนังสือของบริษัทฯส่วนใหญ่จะถูกจัดจ าหน่าย

ผ่านระบบขายฝาก (Consignment) ท าให้บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนส าหรับการส ารองสินค้าคงเหลือเพื่อให้

เพียงพอต่อการขาย อีกทั้ง ระบบการขายผ่านตัวแทนฝากขาย จะมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการเก็บเงิน 

ท าให้บริษัทฯ และ NGE จะต้องมีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการด าเนินงานท่ีเพียงพอ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกจิ

ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก โดยบริษัทฯประมาณการว่าจะใช้เงินทุนจ านวน 178.70 ล้านบาท  

2. ธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 .99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด 

(“OWM”) ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ด้วย

การผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี หรือ Free Sheet ภายใต้ช่ือ Rabbit Today และข่าวสารและข้อมูลทาง

ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Website www.rabbittoday.com, Facebook RabbitTodayOfficial, Instragram 

และ Twitter ซึ่ง OWM ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น OWM เมื่อวันท่ี 4 

เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนในการลงทุนในธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก 

เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการท าสื่อออนไลน์ และรองรับลูกค้าใน

อนาคต จ านวน 30 ล้านบาท ภายในปี 2562 เพื่อใช้ส าหรับพัฒนาสื่อมีเดียออนไลน์ของ OWM เช่น Website 

และ Facebook เป็นต้น รวมถึงระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการรองรับระบบฐานข้อมูลของลูกค้าในอนาคต 

เพื่อที่จะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ และเงินทุนอีกส่วนหนึ่งจะถูกใช้เป็นเงินหมุนเวียนจ านวน 100.00 ล้าน

บาท เนื่องจาก OWM เริ่มด าเนินการเปิดตัวหนังสือพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ช่ือ Rabbit Today ในช่วงเดือน

มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา จึงท าให้ลูกค้ายังอาจจดจ าแบรนด์ของ OWM ได้ไม่มากนัก และต้องใช้เวลาในการ

ท าให้ลูกคาสามารถจดจ าแบรนด์ และมั่นใจท่ีจะตัดสินใจลงโฆษณากับ OWM ได้ ดังนั้น เงินทุนดังกล่าวจะถูก

น ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และสร้างการรับรู้จดจ าแบรนด์ 

(Brand Awareness) ให้กับหนังสือพิมพ์แจกฟรี หรือ Free Sheet ภายใต้ช่ือ Rabbit Today เพื่อท าให้
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ลูกค้ามีความสนใจ และติดตามข่าวสารมากขึ้น ด้วยการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่จูงใจผู้อ่านด้วยจุดเด่นของ

เนื้อหาท่ีเน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก การท าคลิปวีดีโอเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของ OWM 

รวมทั้ง OWM จ าเป็นต้องมีกระแสเงินสดเพียงพอที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า 

เนื่องจาก OWM พึ่งเริ่มด าเนินธุรกิจได้ไม่นานนัก จึงท าให้ในช่วงแรกอาจไม่ได้รับเครดิตเทอมจากคู่ค้า หรือ

ได้รับในช่วงระยะเวลาสั้น รวมเป็นเงินท่ีใช้ด าเนินงานภายใต้ OWM เท่ากับ 130 ล้านบาท 

จากรายละเอียดข้างต้น เงินเพิ่มทนุในครั้งนี้ จ านวน 308,700,000 บาท จะถูกน าไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน 

และเงินลงทุนส าหรับการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดงักล่าวข้างต้นในอนาคตต่อไปจนถงึปี 2563 

นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยราย NGE นั้น เป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมที่
ภาพรวมก าลังซื้อหนังสือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือแนวโน้มของตลาดช่วงขาลงที่กล่าวมานั้น ทางผู้บริหารจึงพิจารณาที่
จะปรับแผนธุรกิจ โดยการเข้าลงทุนใน OWM ที่มุ่งเน้นการการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งแบบออฟไลน์ และ
ออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้กว้างขวางมากขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันแม้ว่าธุรกิจที่อยู่ภายใต้บริษัทฯ และ NGE จะเป็นช่วงขาลง แต่บริษัทฯ 
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน คือ การพัฒนาคัดเลือกหนังสือที่มี
เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสมกับยอดขาย การเพิ่มสินค้าคู่
ไปกับหนังสือส าหรับเด็กเล็กเพื่อเป็นการจูงใจในการเลือกซื้อ การเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ เช่น เพิ่ม
จ านวนร้านค้าออนไลน์ และการร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการขยายผู้อ่านกลุ่ม
ใหม่ เป็นต้น 

ข้อความใหม่ 
3.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะน าเงนิที่ได้รับจากการเพิม่ทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อ

เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และบรษิัทย่อย รวมถึงการใช้เงินทุนส าหรับลงทุน

ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคตการพัฒนา Website และระบบซอฟตแ์วร์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งท้ายทีสุ่ดอาจ

ส่งผลใหร้ายได้และผลก าไรของบรษิัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามล าดบั 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน และเงินทุนส าหรับการพัฒนา 

Website และระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการด าเนินประกอบธุรกิจปัจจุบันและ

การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยประสบปัญหาขาดทุนอย่าง

ต่อเนื่องอันเกิดจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไป
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สนใจสื่อดิจิทัล เป็นส าคัญ ท าให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการประกอบ

ธุรกิจในอนาคตได้ โดยหากพิจารณาถึงผลประกอบการและกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมด าเนินงานของบริษัท

ฯ และบริษัทย่อยในอดีต ช่วงปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

ผลประกอบการที่ขาดทุนและมีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมด าเนินงานที่ติดลบจากการด าเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ มีมูลค่าติดลบตั้งแต่ปี 2558 ถึงมิถุนายน 2561 เท่ากับ 8.39 ล้านบาท 55.06 ล้านบาท 71.60 ล้าน

บาท และ 46.40 ล้านบาท ตามล าดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุน

ช่ัวคราวรวมทั้งสิ้น 149.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่เหลือส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยหาก

พิจารณาจากกระแสเงินสดติดลบใน 6 เดือนแรกของปี 2561 ที่เท่ากับ 46.40 ล้านบาท และพิจารณาเป็นต่อปี

อยู่ที่ประมาณ 92.80 ล้านบาท จะเห็นว่า เงินสดและเงินทุนช่ัวคราวของบริษัทฯ อาจใช้ด าเนินงานส าหรับ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถึงแค่ปี 2562 เท่านั้น ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีกระแสเงินสดไม่

เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจจนต้องหยุดชะงัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุน เพื่อรองรับ

การด าเนินธุรกิจปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

ตารางสรุปผลประกอบของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ปี 2558 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ม.ค.-มิ.ย. 61 

รายได้รวม 227.62 182.21 158.27 54.53 

ต้นทุน : 
- บริษัทฯ 

- NGE 

- OWM 

รวมต้นทุน 

 
142.16 
95.49 

- 
237.65 

 
114.50 
73.69 

- 
188.19 

 
92.36 
52.30 

- 
144.66 

 
44.03 
21.60 
16.13 
81.76 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนหัก
ดอกเบี้ยจา่ย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

(10.03) (5.98) 13.61 (27.23) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (18.35) (212.70) 7.17 (83.64) 

ที่มา :  ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลบริษัทฯ  
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ตารางสรุปกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ปี 2558 - ไตรมาสที ่2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ม.ค.-มิ.ย. 61 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 6.81 (43.72) (61.62) (19.20) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน  (148.33) 10.35 133.48 (10.94) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (12.56) (14.21) (0.48) (3.11) 

ที่มา :  ข้อมูลจากงบการเงินบริษัทฯ และข้อมูลบริษัทฯ  

จากตารางสรุปผลประกอบและตารางสรุปกระแสเงินสดข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้

รวมลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จ านวน 227.62 ล้านบาท 182.21 ล้านบาท 

158.27 ล้านบาท และ 54.53 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงของรายได้รวมมาจากการหด

ตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาอ่านหนังสือในรูปแบบของดิจิ ทัล 

และสั่งซื้อหนังสือผ่านทางสื่อออนไลน์มากข้ึน นอกจากน้ี แม้ตลอดระยะที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ

พยายามปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้รวมที่ลดลง แต่การปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่

สามารถปรับลดได้เพียงพอต่อการลดลงของรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนคงที่ท่ีไม่สามารถปรับลดได้ตาม

สัดส่วนของรายได้ที่ลดลง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมในปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

จ านวน 237.65 ล้านบาท 188.19 ล้านบาท 144.66 ล้านบาท และ 81.76 ล้านบาท ตามล าดับ ดังนั้น จึง

ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 18.35 ล้านบาท ในปี 2558 และขาดทุนสุทธิ

จ านวน 212.70 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยกลับมามีก าไร

เพียงเล็กน้อยจ านวน 7.17 ล้านบาท และกลับมาขาดทุนอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2561 

จ านวน 83.64 ล้านบาท นอกจากนี้ จากผลประกอบการที่ขาดทุนดังกล่าว ยังส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิของ

กลุ่มบริษัทฯ ถูกใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแส

เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน (มูลค่าเป็นบวก) จ านวน 6.81 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 2560 

และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (มูลค่าเป็น

ลบ) จ านวน 43.72 ล้านบาท 61.62 ล้านบาท และ 19.20 ล้านบาท ตามล าดับ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

ไม่สามารถปรับลดได้เพียงพอต่อการลดลงของรายได้  จึงเป็นผลให้กระแสเงินสดที่ถูกใช้ไปในกิจกรรม

ด าเนินงานมาโดยตลอด ท าให้ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมเีงนิสดและเงินลงทุนช่ัวคราวคงเหลือจ านวน 
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149.30 ล้านบาท อ้างอิงตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งจากการวิเคราะห์ของ

บริษัทฯ และการประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ จะพบว่าเงินสดและเงิน

ลงทุนช่ัวคราวที่มีอยู่นั้น อาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคตอันใกล้ได้ ซึ่งอ้างอิงจากโครงสร้าง

ต้นทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2561 กอปรกับประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นของบริษัทฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางประมาณการต้นทุนรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจรงิ ประมาณการของบริษัทฯ 
ม.ค.-มิ.ย.61 ก.ค.-ธ.ค.61 

บริษัทฯ1/ 44.03 35.88 

NGE  21.60 21.60 

OWM2/ 16.13 58.80 

ต้นทุนรวม 81.76 116.28 

หมายเหตุ :  1/ ประมาณการต้นทุนรวมของบริษัทฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 ดังกล่าว ไม่รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

สื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้หยุดด าเนินงานในส่วนดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

2/ เนื่องจาก OWM พึ่งเริ่มด าเนินการเปิดตัวหนังสือพิมพ์แจกฟรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้น ตัวเลขต้นทุนในช่วงเดือน

มกราคม ถึงมิถุนายน 2561 จึงไม่สามารถสะท้อนต้นทุนรวมที่แท้จริงของ OWM ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงประมาณต้นทุนของ OWM 

ส าหรับช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 จากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจริงของ OWM ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 58.80 ล้านบาท 

ที่มา : ข้อมูลจากงบการเงินบริษัทฯ และข้อมูลบริษัทฯ  

จากข้อมูลในตารางข้างต้น บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนรวมที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง

ธันวาคม 2561 ประมาณ 116.28 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มเีงินสดและเงินลงทุน

ช่ัวคราวคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 149.30 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมูลดงักล่าว 

บริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดทีม่ีปจัจุบันอาจเพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ไดไ้ม่เกิน

ครึ่งปีแรกของปี 2562 รายละเอียดอ้างอิงตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ

บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 

ของราคาตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเงินท่ีได้รับจากการเพิ่ม

ทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินทุน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
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ตารางสรุปแผนการใช้เงินทุนของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 รวม 

บริษัทฯ 

- เงินทุนหมุนเวียน 

- เงินลงทุนในการพัฒนา Website และระบบซอฟต์แวร์ 

 

71.76 

10.00 

 

66.94 

- 

 

138.70 

10.00 

NGE 

- เงินทุนหมุนเวียน 

 

30.00 

 

- 

 

30.00 

OWM 

- เงินทุนหมุนเวียน 

-     เงินลงทุนในอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 

 

100.00 

30.00 

 

- 

- 

 

100.00 

30.00 

รวม 241.76 66.94 308.70 
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ  

 

โดยรายละเอียดแผนการใช้เงิน และวัตถุประสงค์การใช้เงิน มีดังนี้ 

1.  ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 

ภายใต้ช่ือ ส านักพิมพ์เนช่ันบุ๊ค เป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจ

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ NJ Digital NJ Special Admission และธุรกิจดิจิทัลที่ผลิตและ

จ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่มหลากหลายแนว โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ online และการสร้างชุมชนทาง 

Internet (online community) ใน platform ต่างๆ เป็นจ านวนเงิน 148.70 ล้านบาท และเงินลงทุนใน

การพัฒนา Website และระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในวงเงินไม่เกิน 148.70 ล้านบาท โดยแบ่งการใช้

เงินทุนเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

-   เงินลงทุนในการพัฒนา Website และระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท 

จะถูกน ามาเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง Website ขายหนังสือของบริษัทฯ (Nstore.net) ระบบ

คลังสินค้า (Inventory System) รวมทั้งโปรแกรมอีบุ๊ค (eBook) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 

รองรับจ านวนสินค้าที่จะเพิ่มขึ้น และเพิ่มรูปแบบของหนังสือในรูปแบบดิจิทัล โดยใน Website 

ดังกล่าวจะมีการเพิ่มฟังก์ช่ันการใช้งานที่เกี่ยวกับชุมชนออนไลน์ (Online Community) เช่น ห้อง
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สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Chat Room) และฟังก์ช่ันการเขียนบทความ (Blog) เพื่อให้กลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้มีส่วนร่วมและแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหว่างกัน และเกิดชุมชนออนไลน์ส าหรับคน

ที่รักการอ่านขึ้น ซึ่งจะท าให้ Website ของบริษัทฯ ไม่เป็นเพียง Website เพื่อการขายหนังสือเพียง

อย่างเดียว แต่จะเป็น Website ที่เป็นศูนย์กลางของคนรักการอ่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการสร้าง

ชุมชนออนไลน์จะช่วยเพิ่มความถี่และจ านวนการเข้าชมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มากขึ้น และจะ

น าไปสู่การซื้อสินค้าของบริษัทฯ ที่เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวภายใน

ปี 2562 

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 138.70 ล้านบาท ซึ่งจะถูกใช้

เพื่อรองรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 และ 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ อ้างอิงข้อมูล

จากประมาณการต้นทุนรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 ประมาณ 35.88 

ล้านบาท และหากค านวณเต็มปีจะมีต้นทุนรวมประมาณ 71.76 ล้านบาท บริษัทฯ จึงใช้ตัวเลข

ประมาณการดังกล่าวก าหนดเป็นวงเงินที่ต้องใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับปี 2562 ไว้ไม่เกิน 

71.76 ล้านบาท และวงเงินไม่เกิน 66.94 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับปี 2563 

2.  ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนช่ัน โกลบอล 

เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชนเพื่อ

การศึกษา บันเทิงและเสริมทักษะ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับ

ลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ช้ันน าจาก

ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจนี้จ านวน 30.00 ล้านบาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้นจ านวน 178.70 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ 

และ NGE ที่กล่าวข้างต้น โดยส่วนใหญ่เงินดังกล่าวจะถูกใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ อาทิ 

ค่าลิขสิทธิ์หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ค่าลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูน ค่าจัดท าต้นฉบับ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทาง

ต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการจัดท าหนังสือ การพิมพ์ การขนส่งไปยังตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือลูกค้าของบริษัท

ฯ และ NGE รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ 

เนื่องจากสินค้าประเภทหนังสือของบริษัทฯส่วนใหญ่จะถูกจัดจ าหน่ายผ่านระบบขายฝาก (Consignment) 

ท าให้บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนส าหรับการส ารองสินค้าคงเหลือเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย อีกทั้ง ระบบการ

ขายผ่านตัวแทนฝากขาย จะมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการเก็บเงิน ท าให้บริษัทฯ และ NGE จะต้องมี

กระแสเงินสดเพื่อใช้ในการด าเนินงานท่ีเพียงพอ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก 
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โดยบริษัทฯประมาณการว่าจะใช้เงินทุนจ านวน 178.70 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจนี้

ในวงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ อ้างอิงข้อมูล

จากประมาณการต้นทุนรวมทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 ประมาณ 21.60 ล้าน

บาท และหากค านวณเต็มปีจะมีต้นทุนรวมประมาณ 43.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม NGE ได้วางแผนงาน

ในการปรับโครงสร้างธุรกิจส าหรับธุรกิจหนังสือการ์ตูนนี้ โดยในปี 2562 จะปรับลดจ านวนการผลิตและจัด

จ าหน่ายหนังสือการ์ตูนลงอย่างน้อยร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับแผนงานการผลิตของปี 2561 โดยการปรับลด

จ านวนการผลิตนี้มีเหตุผลหลักมาจากข้อจ ากัดในเรื่องการก าหนดราคาขายของหนังสือการ์ตูน ซึ่งปัจจุบัน

ราคาขายหนังสือการ์ตูนต่อเล่มจะมีราคาไม่สูงมาก อยู่ท่ีประมาณ 65 ถึง 100 บาทเท่านั้น เนื่องจากผู้อ่าน

ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งมีก าลังซื้อต่ าประกอบกับเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน สามารถ

หาอ่านการ์ตูนท่ีมีการเผยแพร่อยู่บนสื่อออนไลน์ได้ ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าส าหรับธุรกิจของ NGE จ าเป็นท่ี

จะต้องใช้เวลาในการศึกษาและวางแผนงานในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพิ่มเติมร่วมกับนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง 

เ พื่ อ ร่ ว มกั นก า หนดแผนธุ ร กิ จที่ เ หม าะสมกั บอุ ต ส าหกร รมหนั ง สื อ ก า ร์ ตู นต่ อ ไป  ดั ง นั้ น  

บริษัทฯ จึงได้ก าหนดวงเงินส าหรับ NGE เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับปี 2562 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 

30.00 ล้านบาท และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจะด าเนินการตาม

ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด 

(“OWM”) ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ 

ด้วยการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี หรือ Free Sheet ภายใต้ช่ือ Rabbit Today และข่าวสารและข้อมูลทาง

อ อ น ไ ล น์  ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง  Website www.rabbittoday.com, Facebook RabbitTodayOfficial, 

Instragram และ Twitter ซึ่งโดยเงินทุนที่ใช้ส าหรับ OWM ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดย

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น OWM เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้เงิน

ลงทุนในการลงทุนในธุรกิจนี้ เป็นอย่างมาก เพื่อ ใช้เป็นเงินลงทุนในอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ในการท าสื่อออนไลน์ และรองรับลูกค้าในอนาคต จ านวนจะประกอบด้วย เงินลงทุนใน

อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในวงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท ภายในปี 2562 เพื่อใช้และเงินทุน

หมุนเวียน ในวงเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 130.00 ล้านบาท  ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ 
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- เงินลงทุนในอุปกรณ์และระบบซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ในวงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท จะน ามาใช้

ส าหรับพัฒนาสื่อมีเดียออนไลน์ของ OWM เช่น Website และ Facebook เป็นต้น รวมถึงระบบ

ซอฟตแ์วร์ที่ใช้ในการรองรับระบบฐานข้อมูลของลูกค้าในอนาคต เพือ่ท่ีจะสามารถต่อยอดทางธุรกจิได ้

และโดยวงเงินดังกล่าวบริษัทฯ คาดว่าจะถูกน ามาใช้ภายในปี 2562 

- เงินทุนอีกส่วนหนึ่งจะถูกใช้เป็นเงินหมุนเวียนจ านวนเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของ OWM ส าหรับปี 

2562 ในวงเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท เนื่องจาก OWM เริ่มด าเนินการเปิดตัวหนังสือพิมพ์แจกฟรี 

ภายใต้ช่ือ Rabbit Today ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา จึงท าให้ลูกค้ายังอาจจดจ าแบรนด์

ของ OWM ได้ไม่มากนัก และต้องใช้เวลาในการท าให้ลูกค้าสามารถจดจ าแบรนด์ และมั่นใจที่จะ

ตัดสินใจลงโฆษณากับ OWM ได้ ดังนั้น เงินทุนดังกล่าวจะถูกน ามาใช้เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ

ประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร สร้างการรับรู้จดจ าแบรนด์ (Brand Awareness) 

ให้กับหนังสือพิมพ์แจกฟรี หรือ Free Sheet ภายใต้ช่ือ Rabbit Today เพื่อท าให้ลูกค้ามีความสนใจ 

และติดตามข่าวสารมากขึ้น ด้วยการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่จูงใจผู้อ่านด้วยจุดเด่นของเนื้อหาที่เน้น

ไลฟ์สไตล์เป็นหลัก และการท าคลิปวีดีโอเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของ OWM 

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 9.00 – 10.00 ล้านบาทต่อเดือน รวมทั้ง

ทั้งนี้ ส าหรับแผนพัฒนาธุรกิจของ OWM จ าเป็นต้องมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีใช้ในการบริหารจัดการ

ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า เนื่องจาก OWM พึ่งเริ่มด าเนินธุรกิจได้ไม่นานนัก จึงท าให้ในช่วงแรก

อาจไม่ได้รับเครดิตเทอมจากคู่ค้า หรือได้รับในช่วงระยะเวลาสั้น รวมเป็นเงินที่ใช้ด าเนินงานภายใต้ 

OWM เท่ากับ 130 ล้านบาทบริษัทฯ จะน าไปปรึกษาและร่วมกันวางแผนกับนักลงทุนซึ่งมีความรู้และ

ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แผนพัฒนาธุรกิจมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใดที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯ จะด าเนินการตามข้อบังคับและ

กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

จากรายละเอียดข้างต้น เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 308,700,000 บาท จะถูกน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

และเงินลงทุนส าหรับการพัฒนา Website และระบบซอฟท์แวร์ ส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นในอนาคตต่อไป อย่างน้อยจนถึงป ี2563 

จากที่กล่าวในข้างต้น ด้วยผลประกอบการที่ขาดทุน และกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมการด าเนินงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในอดีต ช่วงปี 2558 ถึงมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีค่าติดลบอย่างต่อเนื่อง กอปรกับ ณ 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 

 

43 | หน้า 

 
 

 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวคงเหลือจ านวน 149.30 ล้านบาท อ้างอิง

ตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจากการประมาณการต้นทุนรวมของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง

กรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 ท่ีประมาณ 116.28 ล้านบาท จะแสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่

อาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคตอันใกล้ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาเงินทุนตามแผนการใช้เงินในข้างต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแส

เงินสดเพียงพอต่อการรองรับการด าเนินธุรกิจ และเพื่อไม่ให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ ธุรกิจจะหยุดชะงักใน

อนาคต รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในการสร้างโอกาสในการ

ขยายธุรกิจและการเติบโตของ OWM ในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาที่มีแนวโน้ม

การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจที่คาดหวังว่าจะสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่ม

บริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ แม้ว่าธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยราย NGE นั้น จะเป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมที่ภาพรวมก าลังซื้อหนังสือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 

และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น แต่เพื่อเป็นการรับมือแนวโน้มของตลาด

ช่วงขาลงที่กล่าวมานั้น ทางผู้บริหารจึงพิจารณาที่จะปรับแผนธุรกิจ โดยการเข้าลงทุนใน OWM ที่มุ่งเน้นการ

การให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้

กว้างขวางมากขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันแม้ว่าธุรกิจที่อยู่

ภายใต้บริษัทฯ และ NGE จะเป็นช่วงขาลง แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์

ในการด าเนินงาน คือ การพัฒนาคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น การ

ควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสมกับยอดขาย การเพิ่มสินค้าคู่ไปกับหนังสือส าหรับเด็กเล็กเพื่อเป็นการจูงใจในการ

เลือกซื้อ และการเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ เช่น เพิ่มจ านวนร้านค้าออนไลน์ และการร่วมกับ

พันธมิตรที่หลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการขยายผู้อ่านกลุ่มใหม่ เป็นต้น ซึ่งการปรับกลยุทธ์ดังกลา่ว 

อาจท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นได้  นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยราย NGE นั้น เป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมที่ภาพรวมก าลังซื้อหนังสือยังคงลดลงอย่างต่อเนือ่ง 

และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือแนวโน้มของ

ตลาดช่วงขาลงท่ีกล่าวมานั้น ทางผู้บริหารจึงพิจารณาที่จะปรับแผนธุรกิจ โดยการเข้าลงทุนใน OWM ที่มุ่งเน้น

การการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้

กว้างขวางมากขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันแม้ว่าธุรกิจที่อยู่

ภายใต้บริษัทฯ และ NGE จะเป็นช่วงขาลง แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์
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ในการด าเนินงาน คือ การพัฒนาคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น การ

ควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสมกับยอดขาย การเพิ่มสินค้าคู่ไปกับหนังสือส าหรับเด็กเล็กเพื่อเป็นการจูงใจในการ

เลือกซื้อ การเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ เช่น เพิ่มจ านวนร้านค้าออนไลน์ และการร่วมกับพันธมิตรที่

หลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการขยายผู้อ่านกลุ่มใหม่ เป็นต้น 
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ช้ีแจงเพิ่มเติม : ทั้งนี้ ตามที่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับวันที่ 17 
กันยายน 2561  ที่บริษัทฯ ได้น าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาส าหรับการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ที่ก าหนดวันประชุมในวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้อ้างถึงข้อมูล กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 ถึง
มิถุนายน 2561 ที่มีมูลค่าติดลบเท่ากับ 8.39 ล้านบาท 55.06 ล้านบาท 71.60 ล้านบาท และ 
46.40 ล้านบาท ตามล าดับ โดยกระแสเงินสดจากการด าเนินงานดังกล่าว ค านวณจากการน า
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยกระแสเงินสดสุทธิจากรายการที่เป็นการลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราว เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละปี 
อย่างไรก็ตาม ค าว่า “กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน” ที่ถูกอ้างถึงในรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับวันที่ 17 กันยายน 2561 นั้น อาจท าให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนใน
การตีความหมายว่ามีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “กระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมด าเนินงาน” ที่
ถูกแสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ดังนั้น เพื่อการสื่อความหมายที่ชัดเจน และสามารถอ้างอิงตัวเลขจากงบกระแสเงินสดที่ปรากฎอยู่

ในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ทางที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงจะอธิบายความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 

ถึงมิถุนายน 2561 โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมด าเนินงานที่ปรากฎในงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ แทนการอธิบายด้วยกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ซึ่งมีความหมายที่

ต่างกันดังท่ีกล่าวในข้างต้น 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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10. แก้ไขหน้า 54 - 55 ข้อ 3.2  ข้อดีและข้อเสียระหว่างการท ารายการกับไม่ท ารายการ ข้อย่อย 3.2.1 ข้อดีของการ

ท ารายการ 

ข้อความเดิม 

3.2.1 ข้อดีของการท ารายการ 

1) สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้รองรับการด าเนินธรุกิจในปัจจุบันของบรษิัทฯ 

และ NGE รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

เนื่องจากอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีมูลค่าอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลด

จากมูลค่า 27,900 ล้านบาทในปี 2558 เหลือเพียง 23,900 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นอัตราลดลงเฉลี่ยต่อปีที่

เท่ากับปีละร้อยละ 6.56 โดยมีสาเหตุหลักจากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิทัลกัน

มากขึ้น 

แผนภูมิ มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมหนังสือสิ่งพิมพ์ ปี 2557 - 2560 

 



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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การหดตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และ NGE ในช่วงปี 2558 ถึง

มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนมาโดยตลอด โดยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานรวมกันติดลบ 8.39 ล้านบาท 

55.06 ล้านบาท 71.60 ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ตามล าดับ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ และ NGE ใช้แหล่ง

เงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่า 340 ล้านบาทในปี 2556  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน

หมุนเวียนที่ท าให้บริษัทฯ และ NGE สามารถด าเนินธุรกิจต่อได้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ และ NGE อยู่

ระหว่างปรับกลยุทธ์ในการท างาน ด้วยการพัฒนาวิธีการคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้อ่าน การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสม การเพิ่มสินค้าควบคู่ไปกับหนังสือส าหรับเด็กเล็ก และการเพิ่มช่อง

ทางการขายไปยังแหล่งใหม่ดังที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งจะช่วยท าให้ผลประกอบการของทั้งสองบริษัทดีขึ้น อย่างไร

ก็ตาม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวรวมทั้งสิ้น 149.30 ล้านบาท ซึ่งเป็น

เงินทุนหมุนเวียนส่วนท่ีเหลือส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยหากพิจารณาจากกระแสเงินสดติดลบใน 6 เดือนแรก

ของปี 2561 ที่เท่ากับ 46.40 ลา้นบาท และพิจารณาเป็นต่อปีอยู่ท่ีประมาณ 92.80 ล้านบาท จะเห็นว่า เงินสด

และเงินทุนช่ัวคราวท่ีมีปัจจุบัน อาจใช้ด าเนินงานส าหรับธุรกิจของบริษัทฯ และ NGE ได้ถึงแค่ปี 2562 เท่านั้น 

ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ และ NGE อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการปรับกล

ยุทธ์ที่ระบุข้างต้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้บริษัทฯ และ NGE มีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักในอนาคต บริษัทฯ มี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมอย่างน้อยจ านวน 178.70 ล้านบาท 

การเพิ่มทุนโดยการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนได้เพียงพอ ที่จะใช้รองรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE รวมถึงการปรับ

กลยุทธ์และการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

ข้อความใหม่ 

3.2.1 ข้อดีของการท ารายการ 

1) สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนส าหรับลงทุนในการพัฒนา Website และ

ระบบซอฟตแ์วร์ที่จะใช้รองรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจ

ในอนาคต 

เนื่องจากอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา มีมูลค่าอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลด

จากมูลค่า 27,900 ล้านบาทในปี 2558 เหลือเพียง 23,900 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นอัตราลดลงเฉลี่ยต่อปีที่



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
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เท่ากับปีละร้อยละ 6.56 โดยมีสาเหตุหลักจากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิทัลกัน

มากขึ้น 

แผนภูมิ มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมหนังสือสิ่งพิมพ์ ปี 2557 - 2560 

 

การหดตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และ NGE ในช่วงปี 2558 ถึง

มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนมาโดยตลอด และมีกระแสเงินสดจากการสุทธิในกิจกรรมด าเนินงานรวมกันติดลบ

8.39 ล้านบาท 55.06 ล้านบาท 71.60 ล้านบาท และ 46.40 ล้านบาท ตามล าดับมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมา

บริษัทฯ และ NGE ใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่า 340 ล้านบาทในปี 

2556 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ท าให้บริษัทฯ และ NGE สามารถด าเนินธุรกิจต่อได้มาโดยตลอด 

ปัจจุบันบริษัทฯ และ NGE อยู่ระหว่างปรับกลยุทธ์ในการท างาน ด้วยการพัฒนาวิธีการคัดเลือกหนังสือที่มี

เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสม การเพิ่มสินค้าควบคู่ไปกับหนังสือ

ส าหรับเด็กเล็ก และการเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ดังที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งจะช่วยท าให้ผล

ประกอบการของทั้งสองบริษัทดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุน

ช่ัวคราวรวมทั้งสิ้น 149.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่เหลือส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยหาก



ข้อมูลแก้ไขเพ่ิมเติมในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อความที่เพ่ิมเติมปรากฏเป็นตัวอักษรสีแดง และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรท่ีถูกขีดออก 
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พิจารณาจากโดยบริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดติดลบใน 6 เดือนแรกของปี 2561 ที่เท่ากับ 46.40 ล้านบาท 

และพิจารณาเป็นต่อปีอยู่ที่ประมาณ 92.80 ล้านบาท จะเห็นว่า เงินสดและเงินทุนช่ัวคราวที่มีปัจจุบันอาจ

เพียงพอเพื่อใช้ด าเนินงานส าหรับธุรกิจเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯและ NGE ได้ถึงแค่ไม่เกินครึ่งปี

แรกของปี 2562 เทา่นั้น รายละเอียดปรากฎตามข้อ 3.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าท ารายการ ซึ่งจะท า

ให้บริษัทฯ และNGE อาจมีกระแสเงินสดไมเ่พียงพอกับการด าเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการปรับกลยุทธ์ที่ระบุ

ข้างต้น ดังน้ัน เพื่อไม่ให้บริษัทฯ และ NGE มีความเสี่ยงท่ีธุรกิจจะหยุดชะงักในอนาคต บริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ี

จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมอย่างน้อยจ านวน 178.70 ล้านบาท 

การเพิ่มทุนโดยการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนได้เพียงพอ ที่จะใช้รองรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE รวมถึงการปรับ

กลยุทธ์และการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 
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11. แก้ไขหน้า 62 - 63 ข้อ 3.3  ข้อดีและข้อเสียของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ข้อย่อย 3.3.1 ข้อดีของ

การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ข้อความเดิม 

3.3.1 ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ให้ประโยชน์ต่อบริษัท

ฯ เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพทางการเงินที่จะช่วย

เสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาวสามารถตอบสนองต่อแผนการ

ระดมทุนของบริษัทฯ พร้อมทั้ง  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ที่มีความรู้ และ

ประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์และมีเดียซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบ

กิจการอยู่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ  สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม การเพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มฐานลูกค้า

จากคอนเน็คชั่นที่กว้างขวางของ Silom Road Limited รวมทั้งการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น และบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการลงทุนในธุรกิจส านักพิมพ์โดยผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์

ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊คและสิ่ งพิมพ์แจกฟรี  ธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการ  เนื้อหาต่าง ๆ บน  Website 

โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูล Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

และญาติสนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของบริษัทฯ พบว่า  Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ และไม่ได้มีแผนการ

ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน 

ข้อความใหม ่

3.3.1 ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ให้ประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผูล้งทุนท่ีมีศักยภาพทางการเงินที่

จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาวสามารถตอบสนองต่อ

แผนการระดมทุนของบริษัทฯ พรอ้มท้ัง  Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผูท้ี่มีความรู้ 

และประสบการณ์ในหลากหลายธรุกิจ รวมถึงธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์และมเีดียซึ่งเป็นธุรกิจหลักท่ีบริษัทฯ 
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ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ  สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม การเพิ่มช่องทางการขาย เพิ่ม

ฐานลูกค้าจากคอนเนค็ช่ันท่ีกว้างขวางของ Silom Road Limited รวมทั้งการบริหารและการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษทัฯ จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการลงทุนในธุรกิจส านักพิมพ์โดยผลติและ

จ าหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊คและสิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดจิิทลัในการให้บริการ เนื้อหาตา่ง ๆ บน 

Website โทรศัพท์เคลื่อนที่และอปุกรณ์ดจิิทัล 

อื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากน้ี จากการตรวจสอบข้อมูล 

Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาตสินิท รวมถึงบุคคล และ/

หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามทีป่รากฎในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของบริษัทฯ พบว่า  Silom Road Limited และนายวโิรจน์ ตัง้เจตนา

พร รวมทั้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/หรือนิตบิุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยาม

ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไมไ่ด้ประกอบ

ธุรกิจในลักษณะเดยีวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ และไมไ่ด้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือ

แข่งขันกันกับบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน 
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12. แก้ไขหน้า 71 ข้อ 4  ข้อย่อย 4.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) ส่วนของ ตาราง

แสดงสภาพคล่องอัตราหมุนเวียนปริมาณการซ้ือขาย 

ข้อความเดิม 
ตารางแสดงสภาพคล่องอัตราหมุนเวียนปรมิาณการซื้อขาย 

รายละเอียด 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย 

1/ (ร้อยละ) 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ 0.19 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นในหมวดบริการในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
0.34 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) 
0.44 

ท่ีมา:     ข้อมูลจาก SETSMART 

 

ข้อความใหม ่
 

ตารางแสดงสภาพคล่องอัตราหมุนเวียนปรมิาณการซื้อขาย 

รายละเอียด 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย 

1/ (ร้อยละ) 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ 0.19 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นในหมวดบริการในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
0.34 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(MAI) 
0.44 

ท่ีมา:     ข้อมูลจาก SETSMART 

หมายเหตุ:  1/ สูตรการค านวณอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย  =     ผลรวมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น × 100 

     ค่าเฉลี่ยปริมาณหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลีกทรัพย์ในช่วงเวลานั้น 
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13. แก้ไขหน้า 124 - 125 ข้อ 4.6  ข้อย่อย 4.6.4 สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ส่วนของ ตารางสรุปผลการ

ประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ 

ข้อความเดิม 
4.6.4 สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้ 

ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าหุน้ของบริษัทฯ 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตาม
บัญชี 

1.12 

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะทอ้นถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อน
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ใน
งบการเงินที่ใช้อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการน าสินทรัพย์
เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่า
หุ้นตามบัญช ี

1.12 

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวธิีที่สะทอ้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบนั
มากกว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้ค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลัง
วันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง แม้วา่วธิีนี้ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรใน
อนาคต และแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม แต่เมื่อที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาถึงวิธีที่สามารถสะทอ้นแผนการด าเนินธุรกจิ ความสามารถในการ
ท าก าไรในอนาคตของบริษัทฯ ดว้ยวิธีมลูค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด พบว่า
มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีค่าติดลบ ดังนั้น การพจิารณาด้วยวธิีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิอง
กระแสเงินสดจึงเป็นวิธีที่อาจไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
บริษัทฯ ในครั้งนี้  แต่หากพิจารณาถึงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน
ได ้โดยมูลค่าหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีในคร้ังนี้ มีมูลค่าเท่ากับวิธีมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี ดังนั้น ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวธิีนี้เป็นวีธีที่
เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบรษิัทฯ ในครั้งน้ี 
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วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

3. วิธีมูลค่าหุ้นตาม
ราคาตลาด 

1.51 – 1.58 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวธิีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคา
ซ้ือขายของหลกัทรัพย์ใน ตลท. ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซ้ือขายหลักทรพัย์
อยู่ในสภาวะปกตินักลงทุนสามารถซ้ือ และ/หรือขายหลกัทรัพย์ได้ในราคาและ
ปริมาณได้ตามที่ต้องการของผู้ที่ต้องการจะซ้ือ และผู้ที่ต้องการจะขาย อยา่งไรก็ตาม 
เนื่องจากวธิีราคาตลาดจะสะท้อนความต้องการของผู้ซ้ือและผู้ขายโดยไม่จ าเปน็ต้อง
เท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพยน์ั้น และไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคตของบริษัทฯ นอกจากนี้หลักทรพัย์ของบริษัทฯ มจี านวนหุ้นกระจายผู้ถอืหุ้น
รายย่อยเพียงร้อยละ 28.95 และมีสภาพคล่องที่ต่ า โดยพจิารณาจากค่าเฉลีย่อตัรา
การหมุนเวยีนปริมาณการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ต่ ากวา่ค่าเฉลี่ยของอัตรา
หมุนเวียนปริมาณการซ้ือขายหุ้นในหมวดธุรกิจเดียวกัน และหุ้นทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) คิดเป็นร้อยละ 45.92 และ 58.02 ตามล าดับ ดังนั้นวิธี
มูลค่าตามราคาตลาดจึงอาจไม่สะท้อนถงึมูลค่าที่แท้จริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.1 วิธีอัตราสว่น 
P/BV 

1.06 – 1.21 

วิธีอัตราสว่นราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกบัค่าเฉลีย่ของอัตราส่วนดังกลา่วของบริษัทจดทะเบียน
ที่ใช้อ้างอิง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วย
มูลค่าทางบัญชีไม่เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและ
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งไม่ได้สะท้อน
ถึงความสามารถในการน าสินทรัพย์เหลา่นั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของบริษัท
ฯ ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาดตอ่มูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ทีป่รึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราสว่น P/E ไม่มี 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ทีป่รึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

5. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

ไม่มี 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ทีป่รึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

6. วิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด 
(SOTP) 

(3.25) - (2.83) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของของบริษัทฯ ที่ได้จากการ
ประเมินมีค่าติดลบเท่ากับ 3.25 - 2.83 บาทต่อหุ้น ซ่ึงวธิีมูลค่าปัจจบุันของกระแส
เงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และ
แนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณ
การมาจากรายได้และรายจ่ายของบริษทัฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสดของบริษทัฯ มีค่าติดลบ ซ่ึงต่ ากว่ามูลค่า ณ ปัจจบุัน
ของบริษัทฯ ด้วยวิธปีรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 
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ข้อความใหม่ 
4.6.4 สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีต่าง  ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้

ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าหุน้ของบริษัทฯ 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตาม
บัญชี 

1.12 

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะทอ้นถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อน
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ใน
งบการเงินที่ใช้อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการน าสินทรัพย์
เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่า
หุ้นตามบัญช ี

1.12 

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวธิีที่สะทอ้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบนั
มากกว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้ค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลัง
วันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง แม้วา่วธิีนี้ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรใน
อนาคต และแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม แต่เมื่อที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระได้พิจารณาถึงวิธีที่สามารถสะทอ้นแผนการด าเนินธุรกจิ ความสามารถในการ
ท าก าไรในอนาคตของบริษัทฯ ดว้ยวิธีมลูค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด พบว่า
มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีค่าติดลบ ดังนั้น การพจิารณาด้วยวธิีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิอง
กระแสเงินสดจึงเป็นวิธีที่อาจไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
บริษัทฯ ในครั้งนี้  แต่หากพิจารณาถึงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน
ได ้โดยมูลค่าหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีในคร้ังนี้ มีมูลค่าเท่ากับวิธีมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี ดังนั้น ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวธิีนี้เป็นวีธีที่
เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบรษิัทฯ ในครั้งน้ี 
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วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

3. วิธีมูลค่าหุ้นตาม
ราคาตลาด 

1.51 – 1.58 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวธิีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคา
ซ้ือขายของหลกัทรัพย์ใน ตลท. ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซ้ือขายหลักทรพัย์
อยู่ในสภาวะปกตินักลงทุนสามารถซ้ือ และ/หรือขายหลกัทรัพย์ได้ในราคาและ
ปริมาณได้ตามที่ต้องการของผู้ที่ต้องการจะซ้ือ และผู้ที่ต้องการจะขาย อยา่งไรก็ตาม 
เนื่องจากวธิีราคาตลาดจะสะท้อนความต้องการของผู้ซ้ือและผู้ขายโดยไม่จ าเปน็ต้อง
เท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพยน์ั้น และไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคตของบริษัทฯ นอกจากนี้หลักทรพัย์ของบริษัทฯ มจี านวนหุ้นกระจายผู้ถอืหุ้น
รายย่อยเพียงร้อยละ 28.95 และมีสภาพคล่องที่ต่ า โดยพจิารณาจากค่าเฉลีย่อตัรา
การหมุนเวยีนปริมาณการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ที่เท่ากับร้อยละ 0.19  ที่ซ่ึงต่ ากวา่
ค่าเฉลี่ยของอัตราหมุนเวยีนปริมาณการซ้ือขายหุ้นในหมวดธุรกจิเดียวกันที่ร้อยละ 
0.34 และค่าเฉลี่ยของอัตราหมุนเวียนปริมาณการซ้ือขายหุ้นทั้งหมดในตลาด
หลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ร้อยละ 0.44  โดยต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 45.92 และ 
58.02 ตามล าดับ ดังนั้นวิธีมูลค่าตามราคาตลาดจึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แทจ้ริง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใชว้ิธีน้ี 

4.1 วิธีอัตราสว่น 
P/BV 

1.06 – 1.21 

วิธีอัตราสว่นราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกบัค่าเฉลีย่ของอัตราส่วนดังกลา่วของบริษัทจดทะเบียน
ที่ใช้อ้างอิง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วย
มูลค่าทางบัญชีไม่เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและ
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งไม่ได้สะท้อน
ถึงความสามารถในการน าสินทรัพย์เหลา่นั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของบริษัท
ฯ ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาดตอ่มูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ทีป่รึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราสว่น P/E ไม่มี 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ทีป่รึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

5. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

ไม่มี 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ทีป่รึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

6. วิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด 
(SOTP) 

(3.25) - (2.83) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของของบริษัทฯ ที่ได้จากการ
ประเมินมีค่าติดลบเท่ากับ 3.25 - 2.83 บาทต่อหุ้น ซ่ึงวธิีมูลค่าปัจจบุันของกระแส
เงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และ
แนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณ
การมาจากรายได้และรายจ่ายของบริษทัฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่า
ปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสดของบริษทัฯ มีค่าติดลบ ซ่ึงต่ ากว่ามูลค่า ณ ปัจจบุัน
ของบริษัทฯ ด้วยวิธปีรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
เลือกใช้วิธีน้ี 
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รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
เสนอต่อ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 

 

 

 

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

  



   

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน                      บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   

 
เลขท่ี AGC 2018/029 

        วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 

 
เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) อ้างถึง  

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 7/2561 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อ

วันท่ี 17 สิงหาคม 2561 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 

จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 

10 ของราคาตลาด เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

4. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล 

เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited 

และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

5. รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมลู (แบบ 56-1) ของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชัน่

แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ปี 2558 – 2560 

6. งบการเงินรวมของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2558 – 2560 และงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

7. งบการเงินของบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ ปี 2558 – 2560 

8. บันทึกข้อตกลงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (MOU) ระหว่างบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 

(มหาชน) กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 

9. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดู

เทนเมนท์ จ ากัด และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่าน Website อาทิ Website ของ

บริษัท ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เป็นต้น 

10. ข้อมูลเอกสารสัญญาต่าง ๆ และข้อมูลเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง

ของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 

7/2561 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ในวันท่ี 30 

ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific 
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Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 56.46 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว

ภายหลังการเพิ่มทุน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่  

1. Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 

ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของ

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 

ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

โดยเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา

เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น ที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 จากราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) ที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 

72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 

2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ (“VWAP”) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ย้อนหลัง 15 วันท าการ

ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 คือ

ระหว่างวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ค านวณได้เท่ากับ 1.5526 บาท 

อน่ึง การร่วมกันเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ 

ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึง

ตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุน

บริษัทฯ ในครั้งนี้ อันถือเป็นการกระท าการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการ

กระท าร่วมกัน (Concert Party) ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่อง 

ก าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตาม

มาตรา 246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) รวมทั้งการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ยังเข้าข่ายเป็น

รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง

หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ”) เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ 
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Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แล้ว  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว

ภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน 

แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ด้วยการเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย

ขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ 

ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ใช่

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จึงไม่ใช่

การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ รวมทั้งนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมถึงผู้

ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือมีความสัมพันธ์ หรือ

ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้

ประสงค์ที่จะกระท าการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกันตาม

ประกาศ ทจ. 7/2552 กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แต่อย่างใด 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อ ตลท. จัดให้

มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยรายการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

นอกจากน้ี ตามทีจ่ะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก ่Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 195,500,000 หุ้น จะส่งผลให้ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังกล่าว  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 

50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร มีการเข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเพียงบางส่วน จนท าให้การถือครองหุ้นในบริษัทฯ ร่วมกันของ Silom Road 

Limited และนาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมกันเป็นจ านวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่างน้อยร้อย

ละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จะส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) ตามหน้าที่

ภายหลังการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจนมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้ง

ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) 



   

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน                      บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   

 
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้

เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการแสดงความเห็นต่อการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้พิจารณาข้อมูลที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

เกี่ยวกับลักษณะการด าเนินธุรกิจ นโยบายและแผนงานในอนาคตทั้งของบริษัทฯ บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเท

นเมนท์ จ ากัด (“NGE”) และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด (“OWM”) และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและเครือข่ายธุรกิจส านักพิมพ์ ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจสื่อ

โฆษณาที่เปิดเผยทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการเข้าท ารายการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์และสอบ

ทานการก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ในการจัดท าประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคตเพื่อประเมินหาราคาเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ  การจัดท ารายงานในครั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้และ

พิจารณาข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ปี 2558 – 
2560 

▪ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2558 – 2560 และงบ
การเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ป ี2561 

▪ งบการเงินของ NGE ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2558 – 2560 

▪ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ NGE และ OWM ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่าน Website อาทิ Website ของ
บริษัทฯ ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

▪ ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท ารายการ  
และข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท ารายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว และขอรับรองว่าได้ท า

หน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการ

วิเคราะห์อย่างเที่ยงธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามความเห็น

ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูล สมมติฐาน และเอกสารที่ได้รับเป็นข้อมูลที่มี ความ

เช่ือถือได้ ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายหลังจากที่ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้รับ ดังนั้น หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือ

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อันอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ 

โดยเฉพาะราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหมาะสมที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรศึกษา

ข้อมูล การก าหนดสมมติฐานต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสีย และความเห็นต่อการเข้าท ารายการด้วยความรอบคอบ

ระมัดระวังก่อนพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การให้ความเห็น

มิได้รับรองผลส าเร็จของการเข้าท ารายการต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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ค านิยาม 

“CAGR” อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate) 

“DCF” วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

“EV/EBITDA” มูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation 
and amortization) 

“FCFF” กระแสเงินสดอิระของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)  

“Kd” อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt)  

“Ke” อัตราต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) 

“NGE” บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 

“NINE” หรือ “บริษัทฯ” บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

“NMG” บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

“NTA” มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Tangible Assets) 

“OWM” บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด 

“P/BV” อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio) 

“P/E” อัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio) 

“VWAP” มูลค่าหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณซ้ือขายหลักทรัพย์ (Volume Weighted Average 
Price) 

“WACC” อัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  (Weighted Average Cost of Capital) 

“Wd” สัดส่วนของหนี้ (Weight of Debt) 

“We” สัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (Weight of Equity) 

“ตลท.” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ” บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 

“การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน”หรือ “การเข้าท า
รายการดังกล่าว” 

การเข้าท ารายการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 195,500,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่า 273,700,000 บาท ให้แก่ 
Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

“กลุ่มบริษัทฯ” บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ด
ดูเทนเมนท์ จ ากัด และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด 

“ประกาศ ทจ. 7/2552” ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 
246 และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

“ประกาศ ทจ. 12/2554” ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ภาพรวมการเข้าท ารายการ 

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 ถึง มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจาก

การหดตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ท าให้กระแสเงินสด

ที่บริษัทฯ มีปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคตรวมถึงการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อรับมือกับช่วง

ขาลงของอุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อไม่ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงท่ีธุรกิจจะหยุดชะงักในอนาคต บริษัท

ฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสรรหาแหล่งเงินทุน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการติดต่อ และพูดคุยกับนักลงทุน

ที่มีศักยภาพ และความมั่นคงทางการเงิน โดยนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ และความมั่นคง

ทางการเงิน และเป็นผู้ที่มีความสนใจประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นคนรู้จักของ

กรรมการบริษัทฯ ท่านหนึ่ง นอกจากนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รู้จักกับทาง Silom Road Limited เนื่องจากได้

เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะเข้าร่วมในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้

เช่นกัน โดย Silom Road Limited มีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจมีเดียในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจสื่อ

สิ่งพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทาง Silom Road Limited มีความเช่ียวชาญ รวมไปถึงมีความสนใจที่จะ

ลงทุนในธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรี เนื่องจากเล็งเห็นว่า ธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ มีการ

เติบโตที่ดี และประสบความส าเร็จหลายรายในประเทศฮ่องกง ซึ่งลักษณะธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบ

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเป็นเหตุผลที่ทาง Silom Road Limited สนใจเข้าเพิ่มทุนในครั้งนี ้

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ง

ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันท่ี 

30 ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific 

Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 56.46 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลัง

การเพิ่มทุน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น คิด เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่  

1. Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 ของ

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทุน

จดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของ

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 
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โดยเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา

เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น ท่ีมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) ที่มีส่วนลดจากราคาตลาดที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 

28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดค านวณจากราคา

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ (“VWAP”) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ย้อนหลัง 15 

วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 

คือระหว่างวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ค านวณได้เท่ากับ 1.5526 บาท 

อนึ่ง การร่วมกันเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จัก

กันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงตกลงที่จะ

ใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ใน

ครั้งนี ้อันถือเป็นการกระท าการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน 

(Concert Party) ตามข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะ

ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 

และมาตรา 247 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 7/2552”) รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว

โยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ

ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่

เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยว

โยงกันฯ”) เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แล้ว Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุม่

บุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา

พรมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

ด้วยการเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็น

ร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่า

ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 

2561 
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ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ใช่บุคคล

ที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จึงไม่ใช่การเข้า

ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ รวมทั้งนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมถึงผู้ที่

เกี่ยวข้องและญาติสนิทของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือมีความสัมพันธ์ หรือส่วน

เกี่ยวข้องใดๆ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้

ประสงค์ที่จะกระท าการอันมีลักษณะความสมัพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกันตามประกาศ 

ทจ. 7/2552 กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แต่อย่างใด 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวต่อ ตลท. จัดให้

มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยรายการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

นอกจากน้ี การเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 195,500,000 หุ้น จะส่งผลให้ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการ

เข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียงบางส่วน จนท าให้การถือครองหุ้นในบริษัทฯ ร่วมกันของ Silom Road Limited และ

นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมกันเป็นจ านวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 25.00 ของ

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จะส่งผลให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มี

หน้าท่ีต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดในบริษัทฯ (Mandatory Tender Offer) ตามหน้าท่ีภายหลังการไดหุ้น้

สามัญเพิ่มทุนจนมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ข้ามจุดที่จะต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ 

ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)  (“ประกาศ 

ทจ. 12/2554”)  

ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ จะต้องได้รับ

อนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 ในวาระที่ส าคัญดังนี้ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย

การตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ (2) การอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ10 เรื่องการ

ออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุน้ท่ีถือโดยคนตา่งด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 

49.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด (3) การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ของ

บริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (4) การอนุมัติ

เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนาย



   

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน                      บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   

 

14 | หน้า 

 

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้อง

กับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยวาระทั้งหมดดังกล่าวเป็นเรื่องที่

มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่อง

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการ ออกหุ้นและการ

โอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ใน

กรณีทีว่าระเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ฯ ให้แก ่Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะ

ไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจาก

เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แต่จะยังคงเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ  

ปุรินทราภิบาล ต่อไป โดยหากมีการเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เพียงรายเดียว นางเตือนใจ ปุรินท

ราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.83 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่ง

ได้รวมจ านวนหุ้นท่ีนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถืออยู่ก่อนเข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 23,800 หุ้น แล้ว ตามข้อมลู

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และกรณีนับจ านวนหุ้นของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 

รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่

แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล อีกจ านวน 38,600 

หุ้น ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จะส่งผลให้นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะ

ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.85 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม 

การเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนางเตือนใจ ปุรินทราภิ

บาล นอกจากน้ี ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง การเข้าท ารายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท

ฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ใน

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (MOU) เสร็จ

สมบูรณ์ โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน  2561  

อย่างไรก็ตาม กรณีหากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.40 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการก่อนวันแรกที่ท าการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล บริษัทฯ จะต้อง

ด าเนินการห้าม Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล น าหุ้นที่

ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
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หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายใน ตลท. (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนท่ีเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) 

ส าหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากัด ฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 

รายละเอียดของการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (โดยสังเขป) 

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ได้รับการจัดสรร Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร 

ลักษณะความสัมพันธ ์

ปัจจุบัน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัท

ฯ ไม่มีผูบ้ริหาร ผู้มอี านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกบั Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) แต่ภายหลังการเพิ่ม

ทุนเพื่อจดัสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามา

เป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มี

สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็น

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 3 ท่าน จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ ภายหลังการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น ท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกันฯ ดังที่กล่าวในข้างต้น จึงท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง

ญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยามของ

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ก็จะมีสถานะ

เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  
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เงื่อนไขที่ส าคัญของสญัญา 
และการเข้าท ารายการ 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นทีย่ัง
ไม่ได้ออกจ าหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เร่ืองการออกหุ้นและ
การโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่
เกินร้อยละ 35 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ 

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

(5) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพรเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือผลกระทบในทางลบอย่างมี

นัยส าคัญในเชิงกฎหมาย สถานะทางการเงิน การด าเนินงาน การประกอบธุรกิจ และ/หรือสินทรัพย์

ของบริษัทฯ ตามเง่ือนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 

ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ

ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 

(6) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

(7) บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และจดทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนต่อไป 

แหล่งเงินทุน 

แหล่งเงินทุนที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะใช้ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มาจาก 2 
ส่วน คือ เงินเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited จะมาจากการสนับสนุน
แหล่งเงินทุนโดย Argyle Street Management Holding Limited (ASMH) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นล าดับบนสุด
ของ Silom Road Limited ซ่ึงเงินทุนใน Argyle Street Management Holdings Limited มาจากผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของ Argyle Street Management Holdings Limited ประกอบด้วย นาย V-Nee Yeh, นาย 
Kin Chan และ นางสาว Angie Yick Yee Li จ านวน 246,330,000 บาท และส าหรับเงินเพิ่มทุนในส่วนที่
จัดสรรและเสนอขายให้แก่นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น จะมาจากเงินสดหรือวงเงินของนายวิโรจน์เอง
จ านวน 27,370,000 บาท 

 

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (โดยสังเขป) 

(1) Silom Road Limited 

ชื่อบริษัท Silom Road Limited 

ประเภทธุรกิจ เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) 
ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island (BVI) 

เลขทะเบียน 1974591 
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วันจดทะเบียนบริษัท 28 มีนาคม 2561 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียก

ช าระแล้ว 

1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

แผนภูมิ โครงสร้างการถือหุ้นของ Silom Road limited1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

ที่อยู่ 256/9  ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 
ประสบการณ์การท างาน ช่วงเวลา บริษัท ต าแหน่ง 

ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จ ากัด กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

ปี 2550 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ปี 2548 - ปัจจุบัน บริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด กรรมการผู้จัดการ 
 

                                           
1 ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นจาก Silom Road Limited โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหัวข้อ 2.6 ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
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การถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 
และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกผันบริษัท โดยมีรายละเอียดของบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากดั 
ดังนี้ 

ข้อมูลของบริษัทปราณบุร ีบชี รีสอร์ท จ ากัด 
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท 

17 มิถุนายน 2556 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 9 หมู่ที่ 5 ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
77220 

ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 20,000,000 บาท 
การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรมแรมเอวาซอน หัวหิน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

  รายชื่อผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น % สัดส่วน 
1. นายวโิรจน์ ตั้งเจตนาพร 10,200.00 51.00 
2. บริษัท ฟลุเลอตัน เบย ์ลิมีเต็ด1/  1,912.00  9.56 
3. บริษัท เฟยโถว โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด1/  1,912.00  9.56 
4. บริษัท เถาหยวน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด1/  1,912.00  9.56 
5. บริษัท มีเดีย เวิร์ล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด1/  1,912.00  9.56 
6. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ1/ 2,152.00 10.76 
 รวม 20,000.00 100.00 

 
 

หมายเหตุ:     1/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ที่แสดงในตารางข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แต่อย่างใด 
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าท ารายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าท ารายการ นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการด าเนินงานโดยพิจารณาข้อมูลของ

กลุ่มบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาถึงข้อดี - ข้อเสียของการเข้าและไม่เข้าท า

รายการ การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าท ารายการการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความสมเหตุสมผลในการ

เข้าท ารายการ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอส าหรับการด าเนิน

ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนใน

การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของ OWM ในอนาคต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต

หนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้ช่ือ “Rabbit Today” ผ่านช่องทางสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เคอรี่ และร้านทรู 

คอฟฟี่ และผลิตสื่อโฆษณาบน Social media  ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ Youtube ซึ่ง

เป็นธุรกิจที่อาจสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้วิเคราะห์ถึงข้อดี - ข้อเสียของการเข้าท ารายการและการไม่เข้าท ารายการ รวมทั้งความเสี่ยงของการเข้า

ท ารายการสรุปได้ดังนี ้  
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ข้อดี และข้อเสียของการเข้าท ารายการและไม่เข้าท ารายการ 

1) การเข้าท ารายการ 

ข้อดี 
▪ บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนส าหรับลงทุนในการพัฒนา 

Website และระบบซอฟตแ์วร์เพียงพอที่จะใช้รองรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE  

▪ บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโต

ของ OWM ในอนาคต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้ช่ือ “Rabbit 

Today” และผลิตสื่อโฆษณาบน Social media  ต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่อาจสร้างรายได้และผลก าไร

อย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

▪ ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น 

ซึ่งต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เท่ากับ 

1.40 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นราคาที่มีส่วนเพ่ิม (Premium) 

▪ เป็นการระดมทุนที่ไม่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจากการก่อหนี้ และเป็นการขยายฐานทุนเพื่อเตรียมความ

พร้อมในด้านฐานะทางการเงิน ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องก่อหนี้เพื่อการจัดหาแหล่ง

เงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

▪ ประโยชน์ท่ีได้รับจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร โดย Silom Road Limited เป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัทใหญ่คือ 

Argyle Street Management Holding Litmited (“ASMH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้งขึ้น เพื่อลงทุน

ในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย นาย Kin Chan, นางสาว Angie Yick Yee Li และ 

นาย V-Nee Yeh ซึ่งทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ 

รวมถึงธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ทั้งจากการเข้าเป็นกรรมการในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และมีเดีย และ

การเป็นกรรมการในกองทุนต่างๆ อาทิ นาย V-Nee Yeh ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการ 

รวมถึงร่วมก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินธุรกิจ โดยเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน บริษัท 

Next Media Limited (ปัจจุบันช่ือ Next Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์

และนิตยสารรายใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี (2543-2552) นอกจากนี้ นาย Kin 

Chan และนางสาว Angie Yick Yee Li ยังเป็นผู้มีความรู้  ประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน

หลากหลายธุรกิจ และหลากหลายประเทศ จากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และการเป็น

กรรมการในกองทุนต่างๆ อาทิ TIH Limited  OUE Limited และ Lazard Asia Limited และ Lazard 

&Co. ที่เป็นย่อยของ Lazard group ที่ให้ค าปรึกษาทางการเงินและด าเนินการบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น 

ซึ่งกองทุนดังกล่าวล้วนแต่เป็นกองทุนที่ได้เข้าลงทุนในธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจโฆษณา

ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนในแต่ละธุรกิจ

ของกองทุนนั้น กรรมการกองทุนจะเป็นผู้มีอ านาจ และเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าลงทุน โดยต้องพิจารณา
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จากข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจ มี

การตรวจสอบสถานะกิจการ มีการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อใช้

ประกอบการประเมินมูลค่ากิจการ และการตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนในบริษัทนั้น ว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่อย่างไร ดังนั้น จะเห็นว่า นายV-Nee Yeh, นาย Kin Chan และ นางสาว Angie Yick Yee Li ทั้ง 

3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม รวมไปถึงธุรกิจ

โฆษณา รวมทั้ง Argyle Street Management Holding Litmited เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นร้อยละ 

100 ใน Argyle Street Management Limited (“ASM”) ซึ่ ง เป็นบริษัทที่ จั ดตั้ งขึ้ น เพื่ อการรับ

ด าเนินการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ จ านวนมาก โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ ASM มี

การเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ประเภทสื่อและมีเดียขนาดใหญ่หลายบริษัทในทวีปเอเชียมา

มากกว่า 10 ปีด้วยเช่นกัน ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ และความส าเร็จในช่วงที่ผ่านมาตามที่กล่าวใน

ข้างต้น บริษัทฯ อาจน าประสบการณ์จากธุรกิจสื่อและมีเดียดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 

ทั้งเรื่องของการช่วยก าหนดนโยบายการบริหาร และการจัดการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายจากคอนเน็คชั่นที่กว้างขวางที่จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าที่จะช่วยสร้าง

รายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯในอนาคต รวมถึงประสบการณ์ของนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จากการเป็นที่

ปรึกษาและกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ ธุรกิจลงทุนในตลาดสินค้า

อุปโภคบริโภค และบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถในหลากหลายธุรกิจ

สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในแง่ของการใช้ความรู้ความ

เชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุนได้ 

 

ข้อเสีย 
▪ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 

ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 5.55 และผลกระทบต่อสัดส่วน

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 56.46 (Control Dilution) ส าหรับผลกระทบต่อการลดลงของ

ก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 

▪ มีความเสี่ยงจากการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ ากว่าราคาซื้อขาย ณ ช่วงเวลาที่ผู้ซื้อได้รับ

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนอาจท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เทขายหุ้น และได้

ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาตลาดกับราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน ตลท. 

ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการก่อนวันแรกที่ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited 

และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร บริษัทฯ จะต้องด าเนินการห้าม Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร น าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายในก าหนด

ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายใน ตลท. (Silent Period)  
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▪ บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลขาดทุนทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) กรณีราคาเสนอขายต่ ากว่าราคาตามมลูค่ายตุิธรรม โดย

บริษัทฯ ต้องบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นกับราคาตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งการพิจารณาราคา

ตามมูลค่ายุติธรรมของหุ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากราคา

ยุติธรรมที่ใช้ในการอ้างอิงมาจากราคาประเมินที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินราคายุติธรรมของ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ที่ราคาเท่ากับ 1.12 ซึ่งต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรที่ 1.40 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายจากการจ่าย

โดยใช้เป็นหุ้นเป็นเกณฑ์เกิดขึ้น  

2) การไม่เข้าท ารายการ 

ข้อด ี
▪ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

▪ ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่อาจเข้าข่ายเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) 

▪ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีความเสี่ยงจากการเทขายหุ้นของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

เนื่องจากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาตลาด (VWAP) 

ข้อเสีย 
▪ บริษัทฯ และ NGE อาจมีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้ธุรกิจ

ของบริษัทฯ และ NGE หยุดชะงักเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

▪ บริษัทฯ อาจมีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอในการลงทุนใน OWM เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจใน

อนาคต ซึ่งธุรกิจของ OWM เป็นธุรกิจที่คาดหมายว่าจะสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับ

กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  

▪ เสียโอกาสในการระดมทุนในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนท่ี 1.40 บาทต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าราคายุติธรรมของหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ท่ีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น 

▪ อาจจ าเป็นต้องก่อหนี้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท

ฯ มีภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน และยังเสียโอกาสในการขยายฐานทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน

ฐานะทางการเงิน ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องก่อหนี้เพื่อการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการ

ขยายธุรกิจในอนาคต 

▪ อาจไม่ได้รับโอกาสในการได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่จะสามารถมาใช้ต่อยอดกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และศักยภาพ

ในการลงทุนของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 
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ข้อดี และข้อเสียของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ข้อด ี
▪ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพทางการเงินที่จะช่วย

ส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้  และ

ประสบการณ์ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์และมีเดียซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมทั้งความรู้

และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจในหลากหลายบริษัทฯ ในเอเชีย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ

วางแผนนโยบายให้เหมาะสม รวมทั้งการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ข้อเสีย  
▪ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรเป็นรายการที่

เกี่ยวโยงกัน ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงต้องจัดให้มีที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ ซึ่งท าให้บริษัทฯ มีภาระ

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าท ารายการดังกล่าว 

▪ บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็นการท ารายการที่ไม่โปร่งใส หรือเป็นการเอื้อประโยชน์

ให้แก ่Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร อาทิ เรื่องราคาเสนอขาย เป็นต้น อย่างไรกด็ี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีบริษัทฯ ได้รับอย่างละเอียดถี่

ถ้วนแล้วว่า การอนุมัติเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีเง่ือนไขการจัดสรร และราคาเสนอขาย มี

ความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

3) ปัจจัยความเสี่ยง 

▪ ความเสี่ยงจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างไรก็

ตาม บริษัทฯ มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนาน 

ดังนั้น หากบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอ มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการและด าเนิน

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก่อให้เกิดผลก าไรแก่กลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจ

หนังสือพิมพ์แจกฟรี (Freesheet), คอนเทนต์บน Website และสื่อ Social media  อื่น ๆ มากขึ้น ในอนาคต 

ซึ่งเป็นธุรกิจที่อาจสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ 

▪ ความเสี่ยงจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ จะเกิดขึ้นเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

ร่วมกัน (MOU) เสร็จสิ้น โดยเง่ือนไขบังคับก่อนท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร เป็นที่น่าพอใจ 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 

2.1 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุน้

ที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ 35.00 ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  
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2.2 อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

3) ส านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

4) บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญจากการเข้าตรวจสอบสถานะ

กิจการ 

ดังนั้น หากเง่ือนไขบังคับก่อนไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 

2561 และบริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการเพิ่มทุนแล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  

▪ ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ระหว่าง The Walt Disney 

Company (Southeast Asia) Pte Ltd. (“The Walt Disney”) กับ NGE ในการผลิตหนังสือภายใต้ลิขสิทธิ์

ของ The Walt Disney เนื่องจากสัญญาดังกล่าวได้หมดอายุ  อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้

ด าเนินการประสานงานกับ The Walt Disney เพื่อด าเนินการต่ออายุสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยสาเหตุของ

ความล่าช้าในการต่อสัญญา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของ The Walt Disney โดยผู้บริหาร

พิจารณาแล้วว่า โอกาสในการไม่อนุมัติ เป็นไปได้ยาก เนื่องจากตามที่ได้หารือร่วมกันกับทาง The Walt 

Disney แล้วไม่ได้มีขัดข้องประการใดในการต่อสัญญากับ NGE 

▪ ความเสี่ยงจากการไม่เข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเ พิ่มทุน 

เนื่องจากบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

อาจไม่เข้าจองซื้อ และช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้มีการเข้าท าข้อตกลง หรือสัญญา

ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในการจองซื้อ และช าระค่าหุ้นกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร 

▪ ความเสี่ยงเรื่องความชัดเจนของแหล่งเงินทุนของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดย

หลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนของนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็น Credit Information Letter จากธนาคาร ที่

ออกเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นเอกสารรับรอง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งสถานการณ์ ณ วันท่ีเข้าจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ไม่มีหลักฐานทางการเงินที่แสดงแหล่งเงินทุนในนิติ

บุคคล Silom Road Limited ที่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานใบรับรองการทางเงินฉบับวันที่ 17 

สิงหาคม 2561 ของ Argyle Street Management Holding Litmited ที่เป็นผู้ถือหุ้นล าดับบนสุดของ 

Silom Road Limited ที่แสดงเงินในบัญชีที่ครอบคลุมเงินเพิ่มทุน ดังนั้น หากSilom Road Limited ได้รับ

เงินทุนสนับสนุนจาก Argyle Street Management Holding Litmited  ก็จะท าให้มีเงินครอบคลุมเงินเพิ่ม

ทุนดังกล่าว โดยปัจจุบันได้รับหนังสือยืนยันจาก Silom Road Limited ว่า Argyle Street Management 

Holding Litmited จะเป็นผู้สนับสนุนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก ่Silom Road Limited  
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ความสมเหตุสมผลของราคา 

แผนภูมิ สรปุมูลค่ายุติธรรมในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 

จากตารางข้างต้นหากพิจารณาความเหมาะสมในด้านของราคานั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าในราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธี

ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น โดยสูงกว่าคิดเป็นร้อย

ละ 19.66 ดังนั้น ราคาในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดคร้ังนี้ จึงมีความ

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

จากที่กล่าวมาในข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการท า

รายการครั้งนี้ ประกอบกับการท ารายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านของราคา และในด้านของการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบในการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร อย่างไรก็ตาม การพิจารณา

อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถ

พิจารณาได้จากเอกสารส าคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 ถึง มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจาก

การหดตัวของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น 

เป็นส าคัญ ท าให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมด าเนินงานตั้งแต่ปี 2558 ถึงมิถุนายน 2561 มีมูลค่าติด

ลบอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวรวมทั้งสิ้น 

149.30 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนที่เหลือส าหรับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ

ในอนาคตรวมถึงการปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อรับมือกับแนวโน้มอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นช่วงขาลง ดังนั้น 

เพื่อไม่ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง

สรรหาแหล่งเงินทุน เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องดังท่ีกล่างข้างต้น ซึ่งในช่วงที่

ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการติดต่อ และพูดคุยกับนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ และความมั่นคงทางการเงินหลายราย รวมถึง

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เป็นคนรู้จักของกรรมการบริษัทฯ ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ และความ

มั่นคงทางการเงิน รวมถึงมีประสบการณ์จากการเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นในธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจ 

และประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รู้จักกับทาง Silom Road 

Limited เนื่องจากได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน (Business Relationship) อาทิ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะเข้าร่วมการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ อนึ่ง เหตุผลในการเข้า

ลงทุนของ Silom Road Limited เนื่องจาก Silom Road Limited รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Silom Road 

Limited เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมสือ่

สิ่งพิมพ์ ธุรกิจมีเดีย และธุรกิจออนไลน์ ในหลากหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเ ชีย ได้แก่ ประเทศจีน 

ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไต้หวัน เป็นต้น ดังที่ จะกล่าวถึงในข้อ 2.6 

ข้อมูล และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยประสบการณ์ และความส าเร็จในช่วงที่ผ่านมา Silom Road 

Limited มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ที่ทาง Silom Road Limited นั้นมีความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ์ รวมไปถึงมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่อยู่ในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ธุรกิจหนังสือพิมพ์แจกฟรีในประเทศฮ่องกงนั้นเป็นธุรกิจที่สร้า งรายได้ มี

การเติบโตที่ดี และประสบความส าเร็จหลายราย ดังนั้น Silom Road Limited จึงสนใจที่ต้องการจะลงทุนใน

ธุรกิจดังกล่าวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น ประเทศไทยท่ียังมีช่องทางการเติบโตในตลาดที่ใหญ่ และ

จ านวนคู่แข่งยังน้อยราย ซึ่งสามารถเติบโตได้ในอนาคต โดยความต้องการลงทุนของ Silom Road Limited 

สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีการลงทุนในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจมีเดียและสิ่งพิมพ์

แจกฟรี ภายใต้ช่ือ “Rabbit Today” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันในเมือง ที่มีจุดกระจาย

หนังสือพิมพ์แจกฟรีตามแนวสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และจุดที่มีการสัญจรพลุกพล่าน ที่เป็นจุดส าคัญในการ

กระจายสิ่งพิมพ์และครอบคลุมสถานที่ส าคัญต่างๆ ท าให้เข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย และทั่วถึง ซึ่งมีโอกาสในการเติบโต
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ทางธุรกิจในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ Silom Road Limited สนใจที่จะเข้าเพิ่มทุนบริษัทฯ ใน

ครั้งนี ้

ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2561 เพื่อประสงค์เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนรวม 

195,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร คือ Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 

19,550,000 หุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งเจตนาเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ จากนางเตือนใจ  

ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยราคา

เสนอขายที่ก าหนดในบันทึกข้อตกลงและหนังสือแจ้งเจตนาเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ข้างต้น จะเป็นราคา

เสนอขายใด ๆ ที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 7 ถึง 15 

วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ

ก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) 

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 

หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 56.46 ของทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน)  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอ

ขาย 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดที่ค านวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ย

น้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของ 

ตลท.) คิดเป็นมูลค่าการเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) 3 ราย คือ Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 

19,550,000 หุ้น และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น มีมติอนุมัติให้เสนอรายการดังกล่าว

ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดย

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการให้จองซื้อ และช าระเงินค่าหุ้นจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา

พร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2561 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วน

หุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมด อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนาง

เตือนใจปุรินทราภิบาล และอนุมัติให้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้ง บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 10 ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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2.2 ภาพรวมการเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

170,049,286 บาท เป็น 390,549,286 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 220,500,000 หุ้น (คิดเป็น

ร้อยละ 56.46 ของทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 1.40 

บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) ได้แก่  

1. Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.05 

ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 27,370,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของ

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

3. นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จ านวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 

ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 

โดยเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเท่ากับ 

1.40 บาทต่อหุ้น ที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) ที่มีส่วนลดจากราคาตลาดที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของ 

ประกาศ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ (“VWAP”) ใน 

ตลท. ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้อื

หุ้น ครั้งที่ 1/2561 คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ค านวณได้เท่ากับ 1.5526 บาท 

(ข้อมูลจาก SETMART ของ ตลท.) 

อน่ึง การร่วมกันเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ 

ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึง

ตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุน

บริษัทฯ ในครั้งนี้ อันถือเป็นการกระท าการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการ

กระท าร่วมกัน (Concert Party) ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ.7/2552 รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท า

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่

เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกีย่ว
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โยงกันฯ”) เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แล้ว Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน และเป็น

กลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็น

กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่า

รายการสูงสุดคิดเป็นรอ้ยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เขา้

ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วง

ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือนสิ้นสุด ณ 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการต่อ ตลท. และแต่งตั้ง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการรวมถึงจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ในการนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ใช่

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จึงไม่ใช่

การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ รวมทั้งนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมถึงผู้

ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือมีความสัมพันธ์ หรือ

ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ไม่ได้

ประสงค์ที่จะกระท าการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกันตาม

ประกาศ ทจ. 7/2552 กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ จะต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวาระที่ส าคัญดังนี้ (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จ านวน 89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 บาท โดยการตัดหุ้นท่ี

ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจาก

การจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ครั้งที่ 1 (2) การอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ10 เรื่อง

การออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกิน

ร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด (3) การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวัตถุประสงค์
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ของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ 

Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล  (4) การอนุมัติเข้าท ารายการที่

เกี่ยวโยงกันกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา

พร รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนและ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ดังกล่าว โดยวาระทั้งหมด

ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่อง

การ ออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่า

เรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีว่าระเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แต่จะยังคงเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ

บริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ต่อไป โดยหากมีการเพิ่มทุน

ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เพียงรายเดียว นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 12.83 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งได้รวมจ านวนหุ้นที่นางเตือนใจ ปุรินทราภิ

บาล ถืออยู่ก่อนเข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 23,800 หุ้น แล้ว ตามข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 

สิงหาคม 2561 และกรณีนับจ านวนหุ้นของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิ

บาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล อีกจ านวน 38,600 หุ้น ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จะส่งผลให้นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 

12.85 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม การเข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของนางเตือนใจ 

ปุรินทราภิบาลนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล นอกจากนี้ ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับ

มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจ ากัดจากส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 

Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง การเข้าท ารายการจองซือ้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับ

ก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา

พร (MOU) เสร็จสมบูรณ์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือนตุลาคม 2561 และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะสามารถ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 

220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจดทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม กรณีหากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว หรือที่ราคาเสนอขาย 1.40 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าร้อยละ 

90.00 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการก่อนวัน

แรกที่ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ 

ปุรินทราภิบาล บริษัทฯ จะต้องด าเนินการห้าม Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนาง

เตือนใจ ปุรินทราภิบาล น าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายใน

ก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายใน ตลท. (Silent Period) โดยภายหลังจากวันท่ี

หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายใน ตลท. ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited และ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจ านวนร้อย

ละ 25.00 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ส าหรับการ

เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากัด ฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 

นอกจากนี้ การเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 

195,500,000 หุ้น จะท าให ้Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันคิด

เป็นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมถึงกรณีที่ Silom Road Limited และ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการเข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเพียงบางส่วน จนท าให้การถือครองหุ้นในบริษัทฯ ร่วมกันของ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมกันเป็นจ านวนอย่างน้อย 65,016,429 หุ้น หรือคิดเป็น

อย่างน้อยร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งเป็นการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน

ลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Mandatory Tender Offer) ตามที่

ก าหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 นอกจากนี้ ในการร่วมกันซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ของ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งรู้จักกันเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน จึงตก

ลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุน

บริษัทฯ ในครั้งนี ้อันถือเป็นการกระท าการอันมีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท า

ร่วมกัน ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ. 7/2552 ในการนี้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

จะต้องมีหน้าที่ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการยื่นค าเสนอซื้อตามแบบ 247-4 และ

การด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 ต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Silom Road Limited 

เป็นนิติบุคคลต่างชาติ ดังนั้น ภายหลังการเข้าท าค าเสนอซื้อของ Silom Road Limited เมื่อรวมกับสัดส่วนการ

ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว แล้วต้องถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ตามที่บริษัทฯขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เรื่องการออกหุ้นและการ

โอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทั้งหมด โดยส่วนท่ีเหลือจะเป็นการท าค าเสนอซื้อของนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 
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อนึ่ง ในการเข้าท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร นั้นจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขดังนี้ 1) บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง

ที่ 1/2561 เพื่อให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา

พร และ 2) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะต้องจองซื้อและช าระราคาหุ้นสามัญที่ได้รับ

การจัดสรรสามัญ เพิ่มทุนจนท าให้การถือครองหุ้นร่วมกันของ Silom Road Limited และนาย วิโรจน์ ตั้งเจตนา

พร ในบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Mandatory Tender Offer) ตามที่

ก าหนดในประกาศ ทจ.12/2554  

แผนภูมิ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อนและหลังการเข้าท ารายการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561  

 
หมายเหตุ:     1/ ก่อนท ารายการเพิ่มทุนครั้งนี้ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถือหุ้นจ านวน 23,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนและช าระ

แล้วก่อนการเพิ่มทุน ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และกรณีนับจ านวนหุ้นของนางเตือนใจ ปุรินทราภิ

บาล รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของ

นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล อีกจ านวน 38,600 หุ้น ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นรวมในบริษัทฯ คิดเป็นเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว

ก่อนการเพิ่มทุน 

2/  Silom Road Limited, นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล เป็นบุคคลในวงจ ากัดที่บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนและ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

3/   หลังเข้าท ารายการเพิ่มทุน นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.41 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่ม

ทุน ซึ่งได้รวมหุ้นที่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถืออยู่ก่อนการเข้าเพิ่มทุน จ านวน 23,800 หุ้นแล้ว และหากนับจ านวนหุ้นของนางเตือนใจ  

ปุรินทราภิบาล รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล อีก

จ านวน 38,600 หุ้น ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จะส่งผลให้นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นใน

บริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.42 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน 
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โครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังท ารายการ  
กรณ ีบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรนิทราภิบาล 

  
ก่อนเข้าท ารายการ  

(ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2561) 
หลังเขา้ท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1 Silom Road Limited 1/ - - 175,950,000 45.05 

2 นาย วิโรจน ์ตั้งเจตนาพร 1/ - - 19,550,000 5.01 

3 นาง เตือนใจ ปุรินทราภบิาล 2/ 23,800.00 0.01 25,023,800.00 6.41 

4 นาย ป.ปญัจะ ปุรินทราภิบาล 2/ 38,600.00 0.02 38,600.00 0.01 

5 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน)  

 120,808,387.00  71.04 120,808,387.00 30.93 

6 นาย สมบัต ิพานิชชวีะ   6,000,000.00  3.53  6,000,000.00  1.54 

7 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000.00  1.57  2,670,000.00  0.68 

8 นาย ชยัณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000.00  1.15  1,953,000.00  0.50 

9 นาย สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000.00  0.74  1,264,000.00  0.32 

10 นาย วนนท ์วรรณป้าน  1,000,000.00  0.59  1,000,000.00  0.26 

11 นางสาว นีรนุช นรนาถตระกูล  900,000.00  0.53  900,000.00  0.23 

12 นาย เฉลิมชยั เอยีสกุล  820,500.00  0.48  820,500.00  0.21 

13 นาย วิชัยยา เมนอน   820,000.00  0.48  820,000.00  0.21 

14 นาย สวุิทย ์ศรีคุรุวาฬ  700,000.00  0.41  700,000.00  0.18 

15 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999.00 19.45 33,050,999.00 8.46 

รวม 170,049,286 100.00 390,549,286 100.00 
หมายเหตุ:     1/ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน 

(Concert Party) ตามข้อ 2 (1) ของประกาศ ทจ.7/2552 เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ (Business Relationship) โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร ได้เข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจ

ร่วมกันมานาน จึงตกลงที่จะใช้สิทธิออกเสียงที่มีอยู่ไปในทิศทางเดียวกันและตกลงที่จะบริหารกิจการร่วมกันส าหรับการเข้าเพิ่มทุนบริษัท

ฯ ในครั้งนี้ รวมถึงทั้งสองยังเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 

21/2551 เนื่องจากภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร

แล้ว ทั้งสองจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม 

2/ เนื่องจากนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาลเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่

แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส) ดังนั้น หากนับรวมหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับนาย

ป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล จะรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อนการเพิ่มทุน และภายหลังการเพิ่มทุน หากนับ

รวมหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล จะรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.42 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วหลังการเพิ่มทุน  
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โครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังท ารายการ  
กรณ ีบริษัทฯ ไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  

 แต่ยังคงเสนอขายให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 

  
ก่อนเข้าท ารายการ  

(ข้อมูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2561) 
หลังเขา้ท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1 นาง เตือนใจ ปุรินทราภบิาล 1/ 23,800.00 0.01 25,023,800.00 12.83 

2 นาย ป.ปญัจะ ปุรินทราภิบาล 1/ 38,600.00 0.02 38,600.00 0.02 

3 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน)  

 120,808,387.00  71.04 120,808,387.00 61.94 

4 นาย สมบัต ิพานิชชวีะ   6,000,000.00  3.53 6,000,000.00 3.08 

5 นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี   2,670,000.00  1.57 2,670,000.00 1.37 

6 นาย ชยัณรงค์ แสงทองอร่าม   1,953,000.00  1.15 1,953,000.00 1.00 

7 นาย สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ  1,264,000.00  0.74 1,264,000.00 0.65 

8 นาย วนนท์ วรรณป้าน  1,000,000.00  0.59 1,000,000.00 0.51 

9 นางสาว นีรนุช นรนาถตระกูล  900,000.00  0.53 900,000.00 0.46 

10 นาย เฉลิมชยั เอยีสกุล  820,500.00  0.48 820,500.00 0.42 

11 นาย วิชัยยา เมนอน   820,000.00  0.48 820,000.00 0.42 

12 นาย สวุิทย ์ศรีคุรุวาฬ  700,000.00  0.41 700,000.00 0.36 

13 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ 33,050,999.00 19.45 33,050,999.00 16.94 

รวม 170,049,286 100.00 195,049,286 100.00 

หมายเหตุ:    1/ เนื่องจากนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาลเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข

เพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส) ดังนั้น หากนับรวมหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับนายป.ปัญจะ  

ปุรินทราภิบาล จะรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อนการเพิ่มทุน และภายหลังการเพิ่มทุน ให้แก่นางเตือนใจ  

ปุรินทราภิบาล เพียงรายเดียว หากนับรวมหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับนายป.ปัญจะ ปุรินทราภิบาล จะรวมเป็น

สัดส่วนร้อยละ 12.85 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วหลังการเพิ่มทุน  

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนและหลังเข้าท ารายการ  

 
ก่อนเข้าท ารายการ  

(ข้อมูล ณ วันที ่11 กันยายน 2561) 
หลังเขา้ท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นายพนา จันทรวิโรจน ์ กรรมการและประธาน
กรรมการ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร มีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จ านวน 2 

ท่าน แทนกรรมการเดิมที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 1/ 

2 นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่สายการเงิน 

3 นายสมชาย มีเสน กรรมการ 

4 Mr. Ka Ming Jacky Lam กรรมการ 
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ก่อนเข้าท ารายการ  

(ข้อมูล ณ วันที ่11 กันยายน 2561) 
หลังเขา้ท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

5 นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ ์ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ ์ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

6 นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่  กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

7 นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:     1/ ภายหลังการเข้าท ารายการ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล จ านวน 2 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็น

กรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวนทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

2.3 คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้รับจัดสรรหุ้น Silom Road Limited และนายวิโรจน ์ตั้งเจตนาพร 

 

2.4 รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์ 

ปัจจุบนั Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษทัฯ หรือบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทฯ ไม่มีผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติ

สนิทของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ แต่อย่างใด 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) แต่ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะมีสถานะ

เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลังการ

เพิ่มทุน และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการ

เดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร นั้น ท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะ

มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จึงท าให้ 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งญาติสนิทและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคล และ/หรือ
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นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ Silom Road Limited 

และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ก็จะมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

2.5 ประเภทและขนาดของรายการ 

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญในวงจ ากัดให้แก่ Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 195,500,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมของรายการ

เท่ากับ 273,700,000 บาท  และภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ดงักล่าว Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะเขา้

เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 50.06 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและของสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทจดทะเบียน โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50.06 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ท้ังหมดของบริษัทฯ  (ภายหลงั

การจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทฯ) และเป็นกลุ่มบุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่มีอ านาจควบคุมของบริษัท

ฯ อีกทั้ง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทนกรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยขนาดรายการนี้มีมูลค่ารายการสูงสุดคิด

เป็นร้อยละ 236.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการที่

เกี่ยวโยงกันอ่ืนใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน

ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี้ ซึ่งขนาดรายการรวมดังกล่าวสูงกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 

3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อ ตลท. จัดให้มีที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว โดยรายการทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ตารางสรุปข้อมูลการค านวณขนาดรายการ 
 หน่วย: ล้านบาท 

การค านวณขนาดรายการ 

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที ่30 มิถนุายน 2561 

รวม 
รายการการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่Silom Road Limited 
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกันในช่วง 
6 เดือนที่ผ่านมา /2 

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 1/ 
(ล้านบาท) 

115.95 - 
ร้อยละ 236.05 
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การค านวณขนาดรายการ 

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที ่30 มิถนุายน 2561 

รวม 
รายการการออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่Silom Road Limited 
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกันในช่วง 
6 เดือนที่ผ่านมา /2 

ร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของ บริษัทฯ (ล้านบาท) 

3.48  - 

มูลค่าของรายการเกี่ยวโยงที่ใช้ในการ
ค านวณขนาดรายการ (ล้านบาท) 

273.70 - 

ขนาดของรายการเกี่ยวโยง 

(ร้อยละของ NTA) 

ร้อยละ 236.05 - 

หมายเหตุ:     1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ค านวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินรวม 

และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ตามล าดับ ซึ่งค านวณได้ดังนี้ 

=  272.76  –  63.70  -  11.69  - 81.49 + 0.07  =   115.95 ล้านบาท 

2/ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วง

ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการนี้ 

2.6 ข้อมูล และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน1 

2.6.1 ข้อมูลของ Silom Road Limited 

ตารางข้อมูลท่ัวไปของ Silom Road Limited 

ชื่อบริษัท Silom Road Limited 

ประเภทธุรกิจ เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares)  

ที่ตั้งส านักงาน
แห่งใหญ ่

จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island (BVI) 

เลขทะเบียน 1974591 

วันจดทะเบยีน
บริษัท 

28 มีนาคม 2561 

ทุนจดทะเบยีน
และทุนที่เรียก
ช าระแล้ว 

1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการ  

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นาย Peh Pit Tat กรรมการ 

 

 

 

 

                                           
1 ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นจาก Silom Road Limited 
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ข้อมูลประวตัิของนาย Peh Pit Tat โดยสังเขปมีดังนี ้
ตารางข้อมูลท่ัวไปของ นาย Peh Pit Tat 

ชื่อ นาย Peh Pit Tat 

สัญชาต ิ มาเลเซีย 

การศึกษา 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก Swinburne University of Technology 
ประเทศออสเตรเลีย 

ประวัติการ
ท างาน 

ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการของ Silom Road Limited และกรรมการผู้จัดการของ Argyle 
Street Management Limited (ASM) ทีด่ าเนินการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในทวีปเอเชยี 

ประสบการณ ์

มีประสบการณ์ด้านการจัดการสินทรัพย ์ให้ค าปรีกษาด้านการเงินและด้านหลักทรัพย์ โดยด ารง
ต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝา่ยปฏิบัติการและการจัดการ (Settlement and Operation Officer ) ที่ 
Value Partners Limited ซ่ึงด าเนินธุรกิจการบรหิารทรัพย์สินและจัดการการลงทุนในทวีปเอเชีย 
นอกจากนี้ยังเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท United Fiber System Limited ซ่ึงเป็นบริษัท โฮ
ลดิ้งที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท าสัญญารับเหมาก่อสรา้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการด าเนิน
กิจการดา้นป่าไม้ โดยภายหลังได้ถูกซ้ือกิจการและควบรวมกับบริษัท Golden Energy And 
Resources Limited 

 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 Salas Street Limited 1 100.00 

 รวม 1 100.00 

 

Silom Road Limited เป็นบริษัทท่ีจ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) ที่จัดตั้งข้ึนใน The 

British Virgin Islands (BVI) ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดยบริษัท

ใหญ่ในล าดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Limited (“ASMH”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้ง

ขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย นาย Kin 

Chan, นาย V-Nee Yeh และ นางสาว Angie Yick Yee Li ซึ่งแสดงตามโครงสร้างการถือหุ้นดังต่อไปนี้ 
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สรุปโครงสร้างการถือหุ้นของ Silom Road Limited  

หมายเหตุ :  ส าหรับกลุ่มบริษัททางด้านขวาของโครงสร้างการถือหุ้น ได้แก่ Go Excel Investments Limited, WTN Limited, Salas Street Lmited 

และ Silom Road Limited ทั้ง 4 บริษัท เป็นบริษัทที่จัดต้ังข้ึนใน The British Virgin Islands (BVI) ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง

เพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารของ ASMH ตามนโยบายการก ากับดูแลภายในของ ASMH เพื่อประโยชน์ในการลงทุน  

 

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้สอบถาม Silom Road Limited บริษัทฯ ได้รับการช้ีแจง

ว่า Silom Road Limited และ Chit Lom Limited (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน 391,972,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.64 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) มิได้มี Ultimate 

Shareholders เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม Chit Lom Limited เป็นเพียงบริษัทที่อยู่ภายใต้การ

บริหารของกองทุนที่บริหารโดย ASM เท่านั้น 

ข้อมูลประวตัิของผู้ถือหุ้นแตล่ะล าดับขั้นของ Silom Road Limited โดยสังเขปมีดังนี ้

(1) Salas Street Limited 

ชื่อบริษัท Salas Street Limited 

ประเภทธุรกิจ เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares)  

ที่ตั้งส านักงาน
แห่งใหญ ่

จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island (BVI) 

เลขทะเบียน 1974616 

วันจดทะเบยีน
บริษัท 

28 มีนาคม 2561 
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ทุนจดทะเบยีน
และทุนที่เรียก
ช าระแล้ว 

1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการ  

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 Adriatic Sea Management Limited /1 กรรมการ 

หมายเหตุ:     1/ ผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Adriatic Sea Management Limited ประกอบด้วย บุคคล 3 

ราย คือ นาย Kin Chan, นางสาว Angie Yick Yee Li และ นาย V-Nee Yeh นอกจากนี้ นาย Kin Chan ยังด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการ และเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของ Adriatic Sea Management Limited 

 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 WTN Limited 1 100.00 

 รวม 1 100.00 

(2) WTN Limited 

ชื่อบริษัท WTN Limited 

ประเภทธุรกิจ เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares)  

ที่ตั้งส านักงาน
แห่งใหญ ่

จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island (BVI) 

เลขทะเบียน 1636077 

วันจดทะเบยีน
บริษัท 

8 มีนาคม 2554 

ทุนจดทะเบยีน
และทุนที่เรียก
ช าระแล้ว 

1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการ  

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 Ali Shan Management Limited /1 กรรมการ 

หมายเหตุ:     1/ ผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Ali Shan Management Limited ประกอบด้วย บุคคล 3 ราย 

คือ นาย Kin Chan, นางสาว Angie Yick Yee Li และ นาย V-Nee Yeh นอกจากนี้ นาย Kin Chan ยังด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการ และเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของ Ali Shan Management Limited 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 Go Excel Investments Limited 1 100.00 

 รวม 1 100.00 
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(3) Go Excel Investments Limited 

ชื่อบริษัท Go Excel Invesments Limited 

ประเภทธุรกิจ เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares)  

ที่ตั้งส านักงาน
แห่งใหญ ่

จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island (BVI) 

เลขทะเบียน 673951 

วันจดทะเบยีน
บริษัท 

26 สิงหาคม 2548 

ทุนจดทะเบยีน
และทุนที่เรียก
ช าระแล้ว 

1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการ  

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ASM Advisors Limited /1 กรรมการ 

หมายเหตุ:     1/ ผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ ASM Advisors Limited ประกอบด้วย บุคคล 3 ราย คือ 

นาย Kin Chan, นางสาว Angie Yick Yee Li และ นาย V-Nee Yeh นอกจากนี้ นาย Kin Chan ยังด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการ และเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของ ASM Advisors Limited   

 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 Argyle Street Management Holdings Limited 1 100.00 

 รวม 1 100.00 

(4) Argyle Street Management Holdings Limited (“ASMH”) 

ชื่อบริษัท Argyle Street Management Holdings Limited 

ประเภทธุรกิจ เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ 

ที่ตั้งส านักงาน
แห่งใหญ ่

จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island (BVI) 

เลขทะเบียน 583006 

วันจดทะเบยีน
บริษัท 

23 กุมภาพันธ์ 2547 

ทุนจดทะเบยีน
และทุนที่เรียก
ช าระแล้ว 

373.94 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 37,394 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

ตารางรายชื่อคณะกรรมการ 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นาย Kin Chan กรรมการ 
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 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

2 นาย V-Nee Yeh กรรมการ 

3 นางสาว Angie Yick Yee Li กรรมการ 

 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้น  

 ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นาย Kin Chan 19,047 50.94 

2 นาย V-Nee Yeh 11,996 32.08 

3 นางสาว Angie Yick Yee Li 6,351 16.98 

 รวม 37,394 100.00 

 

โดยกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner ) 
ประกอบด้วย นาย Kin Chan, นาย V-Nee Yeh และ นางสาว Angie Yick Yee Li ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ  

ข้อมูลประวัติของกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASMH โดยสังเขปมีดังนี้ 

(1) นาย Kin Chan 

ตารางข้อมูลท่ัวไปของ นาย Kin Chan 

ชื่อ นาย Kin Chan 

สัญชาต ิ จีน 

การศึกษา 

- จบการศึกษาปริญญาตรีในด้านบริหารจาก Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- จบปริญญาโทดา้นบริหารจาก Wharton School of the University of Pennsylvania 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการ
ท างาน 

- ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนของ ASM ซ่ึงด าเนินธุรกิจการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย โดยมกีารลงทนุในหลากหลายธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อ
และมีเดีย รายละเอียดประสบการณ์ ASM จะถกูกล่าวถึงต่อไป 

- ประธานกรรมการใน TIH Limited บริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ที่ด าเนิน
ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน โดยมีผู้บริหารจัดการกองทุนที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในภูมภิาคเอเชีย อกีทั้ง บริษัท TIH Limited ยังมีประสบการณ์การ
ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ อาท ิธุรกิจสนิค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรวมถึง
การลงทุนในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม โดยผลการด าเนินงานของปี 2560 บริษทั TIH 
Limited มีรายได้จากการลงทุน (Total Investment Income) เท่ากับ 9.20 ล้านดอลล่าร์
สิงคโปร์ และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (Total Comprehensive Income) เท่ากับ 8.60 
ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์  

- กรรมการใน OUE Limited บริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ที่ด าเนินธุรกิจ
การจัดการบริหารทรัพย์สินในหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกจิเชิงพาณิชย์ ธุรกิจค้าปลีก 
ธุรกิจที่อยู่อาศัย และอื่นๆ เป็นต้น 
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ประสบการณ ์

- อดีตกรรมการอิสระใน Mount Gibson Iron Limited ซ่ึงเป็นบริษัทท าเหมืองแร่และเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ออสเตรเลีย 

- อดีตกรรมการใน Citic Resources Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษัทผู้จัดหา
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก ่ถ่านหิน เหลก็ และ ปิโตรเลียม เป็นต้น และเป็นเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 

- อดีตกรรมการ มีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุนใน Goldman, Saches & Co. 
ซ่ึงเป็นบริษัทวาณิชธนกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐฯ และมีส านักงานอยู่ทัว่โลก โดย
บริษัทด าเนินธุรกิจให้บรกิารด้านค าปรกึษาทางการเงิน การจัดการบรหิารการลงทุน และ
ให้บริการด้านการเงินอื่นๆ  

- อดีตประธานบรหิารและกรรมการผู้จัดการใน Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ที่
ให้บริการด้านค าปรึกษาทางการเงินและด าเนินการบริหารทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การ
ลงทุนและการให้ค าปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกิจ ซ่ึงรวมไปถึง ธุรกิจสือ่และ
โทรคมนาคมอีกด้วย 

(2) นาย V-Nee Yeh 

ตารางข้อมูลท่ัวไปของ นาย V-Nee Yeh 

ชื่อ นาย V-Nee Yeh 

สัญชาต ิ จีน 

การศึกษา จบการศึกษาปริญญาเอกจาก Columbia University’s School of Law  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการ
ท างาน 

- ประธานกรรมการ ASM ซ่ึงด าเนินธุรกิจการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ทวีปเอเชีย โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อและมีเดีย 
รายละเอียดประสบการณ์ ASM จะถูกกล่าวถึงต่อไป 

- ประธานกรรมการใน Cheetah Investment Management Group บริษัทให้บริการด้าน
ค าปรึกษาด้านการลงทุน ในประเทศฮ่องกง 

- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ให้ค าปรกึษาด้านการเงินและการลงทุนในบริษัท Value 
Partners Limited ซ่ึงด าเนินธุรกิจการจัดการการลงทุนและบริหารทรัพย์สินอสิระในทวีป
เอเชียรายใหญ่ ซ่ึง นาย V-Nee Yeh เปน็หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทดังกล่าว 

ประสบการณ ์

- อดีตกรรมการซ่ึงมีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการในบริษัท Next Media Limited 
(ปัจจุบันชื่อ Next Digital Limited) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
รายใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี (2543 – 2552) อนึ่ง Next Digital 
Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (www.nextdigital.com.hk) ซ่ึง
ด าเนินธรุกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทตา่งๆ อาทิเช่น ข่าว การเมือง กีฬา การท่องเท่ียว 
รถยนต์ และการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้อ่านทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศไต้หวัน 

- มีประสบการณ์ในด้านการเงินและการลงทุน ในบริษัท Lazard Group ที่รัฐนิวยอร์ก กรุง
ลอนดอน และประเทศฮ่องกง ซ่ึงเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านค าปรึกษาทางการเงินและ
ด าเนินการบริหารทรัพย์สิน โดยมีประสบการณ์การลงทุนและการให้ค าปรึกษาทางการเงินใน
หลากหลายธุรกิจ ซ่ึงรวมไปถึง ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ธุรกจิด้านเทคโนโลย ีและอื่น ๆ 

- อดีตกรรมการบริหารของรัฐบาลฮ่องกง (Executive Council of the Hong Kong 
Government) 

- อดีตกรรมการใน Hong Kong Stock Exchange    
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(3) นางสาว Angie Yick Yee Li 

ตารางข้อมูลท่ัวไปของ นางสาว Angie Yick Yee Li 

ชื่อ นางสาว Angie Yick Yee Li 

สัญชาต ิ จีน 

การศึกษา 

- จบการศึกษาปริญญาตรีในด้านบริหารและศิลปะศาสตร์จากมหาวิทยาลยั California at 
Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนการศึกษาของ Sir Edward Youde 
Memorial Fund Scholarship จากรัฐบาลฮ่องกง   

- จบการศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Columbia University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ Executive MBA จากมหาวิทยาลัยปกักิ่ง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน 

ประวัติการ
ท างาน 

- กรรมการของ ASM ซ่ึงด าเนินธุรกจิการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะในทวีป
เอเชีย โดยมกีารลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อและมีเดีย 
รายละเอียดประสบการณ์ ASM จะถูกกล่าวถึงต่อไป 

- กรรมการในบริษัท TIH Limited ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยส์ิงคโปร์ ที่
ด าเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในตราสารทุน โดยมีผู้บรหิารจัดการ
กองทุนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้ง บริษัท TIH Limited ยังมี
ประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธรุกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม นอกจากนี้ ผลการ
ด าเนินงานของปี 2560 บริษัท TIH Limited มีรายได้จากการลงทุน (Total Investment 
Income) เท่ากับ 9.20 ล้านดอลลา่ร์สิงคโปร์ และมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม (Total 
Comprehensive Income) เท่ากับ 8.60 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร ์

ประสบการณ ์

- มีประสบการณ์ท างานในด้านการเงินและการลงทุนในบริษัท Lazard & Co. ที่รฐัซานฟราน
ซิสโก และ Lazard Asia Limited ที่ประเทศฮ่องกง ทั้งสองเป็นบริษัทย่อยของ Lazard 
group ที่ให้บริการด้านค าปรึกษาทางการเงินและด าเนินการบริหารทรัพย์สิน โดยมี
ประสบการณ์การลงทุนและการให้ค าปรึกษาทางการเงินในหลากหลายธุรกจิ ซ่ึงรวมไปถึง 
ธุรกิจสื่อและโทรคมนาคม ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และอื่น ๆ 

นอกจากนี้ ASMH ยังเข้าถือหุ้นใน Argyle Street Management Limited (ASM) สัดส่วนร้อยละ 100.00 ซึ่ง
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) เพื่อรับด าเนินการบริหารทรัพย์สินให้กองทุนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย มีทีมงานประมาณ 53 คน ที่ท างานอยู่ทั้งในประเทศฮ่องกง ประเทศไทย ประเทศ
อินโดเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา  โดยมีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจและใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครองทรัพย์สิน (Property) โดย ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ASM ยังชนะได้
รางวัล Eurekahedge Best Asia ex-Japan Hedge Fund ในปี 2554 รางวัล Asiahedge Fund ปี 2553  และ
รางวัล Eurekahedge Best Asian Distressed Debt Fund ในปี 2550  

ส าหรับประสบการณ์การลงทุนของ ASM ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อและมีเดียที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนิน
ธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ อาทิ   
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- การลงทุนในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในบริษัทจดทะเบียนทีอ่ยู่ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจโทรทัศน์ (Free-to-air TV) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสถานีจ านวน 4 จาก 11 สถานี ใน
มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

- การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโทรทัศน์ 
(Free-to-air TV) รายใหญ่อีกรายในประเทศอินโดนีเซีย  

- การลงทุนในบริษัท Home Shopping รายใหญ่ที่มีเครือข่ายการให้บริการในหลายหลายช่องทางการติดต่อ
และสื่อสาร (Platform) ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 3 ล้านคนในประเทศไต้หวัน ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 20 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

- การลงทุนในบริษัทประกอบธุรกิจผลิตคอนเทนต์และเป็นเคเบิลทีวีท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน    

ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจสื่อ และมีเดียของ ASM มีมูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
แบ่งเป็นการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และในประเทศไต้หวัน 20 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดย ASM มีประสบการณ์ลงทุนในธุรกิจสื่อ และธุรกิจมีเดียในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 10 ปี ซึ่งสอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ 

ที่มา:      ข้อมูลจากบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้  การเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ งเจตนาพร  รวมจ านวน 

273,700,000 บาท ซึ่งมาจากเงินเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 

หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 246 ,330,000 บาท เงินดังกล่าวจะมาจากการ

สนับสนุนแหล่งเงินทุนโดย Argyle Street Management Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ล าดับบนสุดของ Silom Road Limited ซึ่งเงินทุนใน Argyle Street Management Holdings Limited มาจาก

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของ Argyle Street Management Holdings Limited ซึ่ ง เป็นผู้ มีอ านาจควบคุมสูงสุด 

(Ultimate Beneficial Owner) ประกอบด้วย นาย V-Nee Yeh, นาย Kin Chan และ นางสาว Angie Yick Yee 

Li โดยได้เห็นหลักฐานใบรับรองทางการเงิน (Bank Reference Letter) ของ Argyle Street Management 

Holdings Limited ที่ออกโดย China Construction Bank ฉบับ 00101020 โดยระบุว่า ณ วันที่ 17 สิงหาคม 

2561 Argyle Street Management Holdings Limited มีเงินในบัญชีที่ครอบคลุมเงินท่ีต้องใช้ในการเพิ่มทุนครั้ง

นี้ พร้อมกันนี้ ปัจจุบันได้รับหนังสือยืนยันจาก Silom Road Limited ว่า Argyle Street Management Holding 

Litmited จะเป็นผู้สนับสนุนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Silom Road Limited 

2.6.2 ข้อมูลของ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร  

ที่อยู่ : 256/9  ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา : ระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลยั New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  

ประสบการณ์การท างาน : 
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ช่วงเวลา บริษัท ต าแหน่ง 

ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด 
ประกอบธุรกิจ : โรมแรม ทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัท ปาร์ค สวนพลู โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ : โรมแรม 

กรรมการผู้จัดการ 

ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ธุรกจิลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
ซ่ึงก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย บรษิัทมุ่งเน้นไปที่ 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิใน
การเปิดแฟรนไชส์ของโดนิโม พิซซ่า ในประเทศไทยและ
กัมพูชา สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของคอฟฟี่ บีนส ์แอนด ์ที
ลีฟในประเทศไทย สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ของเคียวโชน 
ในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา และธุรกิจร้านอาหาร
และบาร์ในรูปแบบทีแ่ตกต่างกันไป 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ปี 2550 - ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 
ประกอบธุรกิจ : ธุรกจิหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ 
นายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย ์และที่ปรึกษาการลงทุน 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

ปี 2548 - ปัจจุบัน บริษัท เจอาร์โอ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

กรรมการผู้จัดการ 

 

การถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ : เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกผันบริษัท โดย
มีรายละเอียดของบริษัทปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ดังน้ี 

ข้อมูลของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอรท์ จ ากัด 
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 17 มิถุนายน 2556 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 9 หมู่ที่ 5 ต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์77220 
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท 
ทุนช าระแล้ว 20,000,000 บาท 
การประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรมแรมเอวาซอน หัวหิน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % สัดส่วน 

1. นายวโิรจน์ ตั้งเจตนาพร 10,200.00 51.00 
2. บริษัท ฟลุเลอตัน เบย ์ลิมีเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
3. บริษัท เฟยโถว โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
4. บริษัท เถาหยวน โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
5. บริษัท มีเดีย เวิร์ล โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด 1/  1,912.00  9.56 
6. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 1/ 2,152.00 10.76 
 รวม 20,000.00 100.00 

 

หมายเหตุ:     1/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัท ปราณบุรี บีช รีสอร์ท จ ากัด ที่แสดงในตารางข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แต่อย่างใด 
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ทั้งนี้ ส าหรับเงินเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น ที่ราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 27 ,370,000 บาท จะมาจากเงินสดหรือวงเงินของนายวิโรจน์  

ตั้งเจตนาพร โดยได้เห็นหลักฐาน Credit Information Letter ฉบับลงวันท่ี 3 กันยายน 2561 จากธนาคารยูโอบี 

ซึ่งแสดงว่านายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการใช้ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ 

นอกจากนี้ จากข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

Argyle Street Management Limited (ASM) แต่นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business 

Relationship) กับ Silom Road Limited โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้เข้า

ลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายธุรกิจร่วมกันมานาน อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

 

2.7 สรุปเงื่อนไขที่ส าคัญของสัญญา และการเข้าท ารายการ 

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเข้าท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร (MOU) เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ได้ดังนี้ 

(1) Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีความประสงค์ร่วมกันที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบรษิทัฯ 

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รวมจ านวน 195,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.06 ของ

ทุนจดทะเบียนและช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน โดยจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ Silom Road Limited 

จ านวน 175,950,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วภายหลังการ

เพิ่มทุน และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.01 ของทุนจด

ทะเบียนและช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ที่ราคาจองซื้อหุ้นที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการติดต่อก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) 

(2) ภายหลังการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรมีหน้าที่จะต้อง

ด าเนินการภายใต้กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

(3) เงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ประกอบด้วย 

3.1  ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพรเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะ

ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2561 

3.2  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 

3.2.1 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นท่ี

ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ 35.00 ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้  
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3.2.2 อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ Silom Road Limited 

จ านวน 175,950,000 หุ้น และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น 

3.3 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการได้รับอนุมัติจาก 

ส านักงาน ก.ล.ต. 

3.4 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญในเชิงกฎหมาย สถานะทาง

การเงิน การด าเนินงานของบริษัทฯ การประกอบธุรกิจ และ/หรือสินทรัพย์จากการเข้าตรวจสอบสถานะ

กิจการ 

(4) ภายในระยะเวลา 6 เดือน Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรรวมถึงกรรมการ พนักงาน 

และที่ปรึกษาของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะไม่เข้าด าเนินการ ติดต่อ หรือเข้า

ท าสัญญาใดๆ กับบุคคล/นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

(5) Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และบริษัทฯ ตกลงร่วมกันที่จะไม่เปิดเผยความลับจากการ

เข้าการตกลงเพื่อท ารายการในครั้งนี้ รวมถึงความลับของบริษัทฯ จากการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการให้

บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคู่สัญญา หรือเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือเป็นข้อมูลที่

ต้องเปิดเผยให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของคู่สัญญาที่

ต้องทราบข้อมูลดังกล่าว 

(6)  บันทึกข้อตกลงมีผลนับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลง จนกว่าจะมีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ด้วยเง่ือนไขของบันทึกข้อตกลงที่ได้สรุปในข้างต้น สรุปได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันได้นั้น 

บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวาระที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,250,000 บาท เป็น 170,049,286 

บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 89,200,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ง

เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ครั้งที่ 1 ที่

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่

เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ครั้งที่ 1 (2) การอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อ10 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวน

รวมกันไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทั้งหมด (3) การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบก าหนด

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด ได้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล  (4) การอนุมัติ

เข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก ่Silom Road Limited นายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการ
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ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ดังกล่าว โดย

วาระทั้งหมดดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากบริษัทฯ  ไม่ได้รับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 

10 เรื่องการ ออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ 27 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ และข้อ 36 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 

จะถือว่าเรื่องอื่น ๆที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระอื่น  ๆ ที่

เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วาระเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้รับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited 

และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แต่จะยังคงเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก

ใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ต่อไป โดยหากมีการเพิ่มทุนให้แก่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล 

เพียงรายเดียว นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.83 ของทุนจดทะเบียน

ช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งได้รวมจ านวนหุ้นที่นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ถืออยู่ก่อนเข้าเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

จ านวน 23,800 หุ้น แล้ว ตามข้อมูลรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 และกรณีนับจ านวน

หุ้นของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล รวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล (คู่สมรส) หรือ นายป.ปัญจะ 

ปุรินทราภิบาล อีกจ านวน 38,600 หุ้น ตามข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 จะส่งผล

ให้นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.85 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว

ภายหลังการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม การเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาลนั้น ยังคงขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล นอกจากนี้ ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ า กัดจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล อีกทั้ง 

การเข้าท ารายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะ

เกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ Silom Road Limited 

และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (MOU) เสร็จสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการ

ของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

จ านวน 220,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจดทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป 

2.8 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนส าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Silom Road 
Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 195,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น มี
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 273,700,000 บาท โดย Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะช าระเงินท้ังหมด
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ในวันจองซื้อหุ้นและช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะก าหนดขึ้นต่อไป โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  

วิธีการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากสารสนเทศของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาด และสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ตั้งเจตนาพร โดยที่มาของการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดให้แก ่Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา
พร ที่ราคา 1.40 ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งท่ี 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยมีส่วนลดไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ เกิดจากการตกลงกันระหว่างบริษัท
ฯ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น จะเป็น
ราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 เมื่อเทียบกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2561 คือระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเท่ากับ 1.5526 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ของ ตลท.) โดยบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาดเป็นราคาที่มี
ความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊ค หนังสือส าหรับเยาวชน ธุรกิจดิจิทัล และส าหรับการ
ลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์แจกฟรี และการให้บริการโฆษณาต่าง ๆ บน Website โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ดิจิทัล
อื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต 

ทั้งนี้ ส าหรับกรณีหากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ าหนักของหุ้นของ
บริษัท ฯ ใน ตลท. ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการก่อนวันแรกที่ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road 
Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล บริษัทฯ จะด า เนินการห้าม Silom Road 
Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล น าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากัด ดังกล่าวท้ังหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายใน ตลท. 
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพ่ิมทุนดังกล่าวท าการซื้อขายใน ตลท. ครบก าหนด ระยะเวลา 6 
เดือน Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล สามารถทยอยขาย หุ้นท่ี
ถูกสั่งห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น 
(Silent Period) ส าหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากัด ฉบับลงวันที่ 29 
เมษายน 2558 

2.9 ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การเข้าท ารายการดังกล่าวถือเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ เนื่องจากเป็นการเข้าท ารายการกับนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มี
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อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในอนาคตตามที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ และในการร่วมกันซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีการกระท าการอันมี

ลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกัน ตามประกาศ ทจ. 7/2552 เมื่อพิจารณา

ขนาดรายการของรายการดังกล่าวตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดมากกว่าร้อย

ละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 

เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้า

ท ารายการต่อ ตลท. และได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าท า รายการ 

รวมถึงจะจัดให้มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited และ

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมจ านวนร้อยละ 50.06 ของทุนจดทะเบียนช าระ

แล้วภายหลังการเพิ่มทุน และมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน แทน

กรรมการเดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการ

อิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จึงมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ตาม

ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ จึงท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งญาติสนิท

และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยามของประกาศรายการที่

เกี่ยวโยงกันฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ก็จะมีสถานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ

บริษัทฯ โดยส าหรับรายช่ือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อมูลซึ่ง

หากมีความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ เป็นประการใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั่วไปทราบผ่านทาง ตลท. ต่อไป 

ทั้งนี้  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/
หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ Silom Road Limited 
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และ 
ไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ เช่นกัน 

2.10 แหล่งเงินทุน 

การเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมจ านวน 273,700,000 
บาท ซึ่งมาจากเงินเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ Silom Road Limited จ านวน 175,950,000 หุ้น ทีร่าคาเสนอ
ขายหุ้นละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 246,330,000 บาท เงินดังกล่าวจะมาจากการสนับสนุนแหล่งเงินทุน
โดย Argyle Street Management Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลล าดับบนสุดของ Silom 
Road Limited ซึ่งเงินทุนใน Argyle Street Management Holdings Limited มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
Argyle Street Management Holdings Limited ซึ่ ง เป็นผู้ มี อ านาจควบคุมสู งสุ ด  (Ultimate Beneficial 
Owner) ประกอบด้วย นาย V-Nee Yeh, นาย Kin Chan และ นางสาว Angie Yick Yee Li โดยได้เห็นหลักฐาน
ใบรับรองทางการเงิน (Bank Reference Letter) ของ Argyle Street Management Holdings Limited ที่ออก
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โดย China Construction Bank ฉบับ 00101020 โดยระบุว่า ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 Argyle Street 
Management Holdings Limited มีเงินในบัญชีที่ครอบคลุมเงินท่ีต้องใช้ในการเพิ่มทุนครั้งนี ้พร้อมกันนี้ ปัจจุบัน
ได้รับหนังสือยืนยันจาก Silom Road Limited ว่า Argyle Street Management Holding Litmited จะเป็น
ผู้สนับสนุนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Silom Road Limited และส าหรับเงินเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นให้แก่นาย
วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นเงินเท่ากับ 
27,370,000 บาท จะมาจากเงินสดหรือวงเงินของนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร โดยได้ เห็นหลักฐาน Credit 
Information Letter ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2561 จากธนาคารยูโอบี ซึ่งแสดงว่านายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มี
แหล่งเงินทุนเพียงพอกับการใช้ในการเพิ่มทุนครั้งนี ้

2.11 แผนด าเนินงาน และนโยบายการบริหารจัดการภายหลังการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ปัจจุบันบริษัทฯ และ NGE อยู่ระหว่างปรับกลยุทธ์ในการท างาน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยราย 

NGE นั้น ขณะนี้เป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมที่ภาพรวมก าลังซื้อหนังสือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือแนวโน้มของตลาดช่วงขาลงที่

กล่าวมานั้น ทางผู้บริหารจึงพิจารณาที่จะปรับแผนธุรกิจด้วยการพัฒนาวิธีการคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้อ่าน การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสม การเพิ่มสินค้าควบคู่ไปกับหนังสือส าหรับเด็กเล็ก และ

การเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ ซึ่งจะช่วยท าให้ผลประกอบการของทั้งสองบริษัทดีขึ้น รวมถึงการมุ่งเน้น

การประกอบธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และสอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะกล่าวถึงในวัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าท า

รายการข้อ 3.1 และภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อดิจิทัลในส่วนของภาคผนวก โดยภายหลังการเข้าเพิ่มทุนใน

ครั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจากปัจจุบัน และส าหรับแผนการ

ด าเนินงานของ OWM ที่จะเป็นธุรกิจที่อาจสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต

นั้น บริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณากับทาง Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ต่อไป เนื่องจาก

ปัจจุบันยังไม่ได้มีแผนปรับกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาร่วมกับ Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ บริษัท

ฯ จะด าเนินการตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

2.12 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

อ้างอิงข้อมูลตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคล

ในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ตั้งเจตนาพร คณะกรรมการของ

บริษัทฯ พิจารณาถึงผลกระทบต่อที่มีตอ่ผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย รวมถึง

เหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของ

ราคาตลาดให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา

พร โดยมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 
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เง่ือนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หุ้น เพราะจะท าให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE ให้

สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสที่อาจสร้างรายได้และผลก าไรในอนาคต จากการต่อ

ยอดการลงทุนไปในธุรกิจเกี่ยวเนื่องผ่านการลงทุนใน OWM ซึ่งอาจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และสะท้อนผ่าน

ราคาหุ้น รวมไปถึงการจ่ายเงินปันผลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่อไป  
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3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน

ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

3.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าท ารายการ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่ม

สภาพคล่องและรองรับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการใช้เงินทุนส าหรับลงทุนในการพัฒนา Website และระบบ

ซอฟต์แวร์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะส่งผลให้รายได้และผลก าไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้น

ตามล าดับ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการใช้เงินทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน และเงินทุนส าหรับการพัฒนา 

Website และระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการการประกอบธุรกิจในอนาคต เนื่องจาก

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการหดตัวของอุตสาหกรรม

สื่อสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันไปสนใจสื่อดิจิทัล เป็นส าคัญ ท าให้กระแสเงินสดของ

บริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตได้ โดยหากพิจารณาถึงผลประกอบการ

และกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอดีต ช่วงปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 

2561 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ขาดทุนและมกีระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรม

ด าเนินงานท่ีติดลบ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

ตารางสรุปผลประกอบของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ปี 2558 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ม.ค.-มิ.ย. 61 

รายได้รวม 227.62 182.21 158.27 54.53 

ต้นทุน : 
- บริษัทฯ 

- NGE 

- OWM 

รวมต้นทุน 

 
142.16 
95.49 

- 
237.65 

 
114.50 
73.69 

- 
188.19 

 
92.36 
52.30 

- 
144.66 

 
44.03 
21.60 
16.13 
81.76 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนหัก
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

(10.03) (5.98) 13.61 (27.23) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (18.35) (212.70) 7.17 (83.64) 

ที่มา :  ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลบริษัทฯ  

ตารางสรุปกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ปี 2558 - ไตรมาสที ่2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ม.ค.-มิ.ย. 61 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 6.81 (43.72) (61.62) (19.20) 
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หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ม.ค.-มิ.ย. 61 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน  (148.33) 10.35 133.48 (10.94) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (12.56) (14.21) (0.48) (3.11) 

ที่มา :  ข้อมูลจากงบการเงินบริษัทฯ และข้อมูลบริษัทฯ  

จากตารางสรุปผลประกอบและตารางสรุปกระแสเงินสดข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมรีายไดร้วม

ลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จ านวน 227.62 ล้านบาท 182.21 ล้านบาท 158.27 

ล้านบาท และ 54.53 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุหลักของการลดลงของรายได้รวมมาจากการหดตัวของ

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่หันมาอา่นหนังสือในรูปแบบของดิจิทัล และสั่งซื้อ

หนังสือผ่านทางสื่อออนไลน์มากขึน้ นอกจากน้ี แม้ตลอดระยะที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพยายามปรับ

ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกับรายไดร้วมที่ลดลง แต่การปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่สามารถปรับลดได้

เพียงพอต่อการลดลงของรายได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้นทุนคงที่ท่ีไม่สามารถปรับลดไดต้ามสัดส่วนของรายได้ที่

ลดลง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนรวมในปี 2558 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จ านวน 237.65 ล้านบาท 

188.19 ล้านบาท 144.66 ล้านบาท และ 81.76 ล้านบาท ตามล าดบั ดังนั้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 18.35 ล้านบาท ในปี 2558 และขาดทุนสทุธิจ านวน 212.70 ล้านบาท ในปี 2559 

ในขณะที่ปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยกลับมามีก าไรเพียงเล็กน้อยจ านวน 7.17 ล้านบาท และ

กลับมาขาดทุนอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2561 จ านวน 83.64 ล้านบาท นอกจากน้ี จากผล

ประกอบการที่ขาดทุนดังกล่าว ยังส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิของกลุม่บริษัทฯ ถูกใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานมา

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงาน (มูลค่า

เป็นบวก) จ านวน 6.81 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 2560 และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมี

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (มูลค่าเป็นลบ) จ านวน 43.72 ล้านบาท 61.62 ล้านบาท และ 

19.20 ล้านบาท ตามล าดับ 

ด้วยเหตผุลดังกล่าวข้างต้น จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบรษิัทฯ ไม่

สามารถปรับลดได้เพียงพอต่อการลดลงของรายได้ จึงเป็นผลใหก้ระแสเงินสดที่ถูกใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานมา

โดยตลอด ท าใหปั้จจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมเีงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวคงเหลือจ านวน 149.30 ล้าน

บาท อ้างอิงตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งจากการวิเคราะห์ของบริษัทฯ และการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ จะพบว่าเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวท่ีมีอยู่นั้น 

อาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินธรุกจิในอนาคตอันใกล้ได้ ซึ่งอ้างอิงจากโครงสร้างต้นทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง

เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2561 กอปรกับประมาณการค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯ ในช่วงเดือน

กรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางประมาณการต้นทุนรวมของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจรงิ ประมาณการของบริษัทฯ 
ม.ค.-มิ.ย.61 ก.ค.-ธ.ค.61 

บริษัทฯ 1/ 44.03 35.88 

NGE  21.60 21.60 

OWM 2/ 16.13 58.80 

ต้นทุนรวม 81.76 116.28 

หมายเหตุ :  1/ ประมาณการต้นทุนรวมของบริษัทฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 ดังกล่าว ไม่รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสื่อ

สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้หยุดด าเนินงานในส่วนดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

2/เนื่องจาก OWM พึ่งเริ่มด าเนินการเปิดตัวหนังสือพิมพ์แจกฟรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้น ตัวเลขต้นทุนในช่วงเดือน

มกราคม ถึงมิถุนายน 2561 จึงไม่สามารถสะท้อนต้นทุนรวมที่แท้จริงของ OWM ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงประมาณต้นทุนของ OWM ส าหรับ

ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 จากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจริงของ OWM ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 58.80 ล้านบาท 

ที่มา : ข้อมูลจากงบการเงินบริษัทฯ และข้อมูลบริษัทฯ  

จากข้อมูลในตารางข้างต้น บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนรวมที่คาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง

ธันวาคม 2561 ประมาณ 116.28 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว

คงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ านวน 149.30 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากข้อมลูดังกล่าว บริษัทฯ 

คาดว่ากระแสเงินสดที่มีปัจจุบันอาจเพียงพอเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ไม่เกินครึง่ปีแรก

ของปี 2562 รายละเอียดอ้างอิงตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่

บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายท่ีมสี่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องหาเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นในอนาคต เพื่อให้

การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเงินท่ีได้รับจากการเพิม่ทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ 

มีแผนการใช้เงินทุน ซึ่งสามารถสรปุได้ดังนี ้

ตารางสรุปแผนการใช้เงินทุนของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 รวม 

บริษัทฯ 

- เงินทุนหมุนเวียน 

- เงินลงทุนในการพัฒนา Website และระบบซอฟต์แวร์ 

 

71.76 

10.00 

 

66.94 

- 

 

138.70 

10.00 

NGE 

- เงินทุนหมุนเวียน 

 

30.00 

 

- 

 

30.00 

OWM 

- เงินทุนหมุนเวียน 

-   เงินลงทุนในอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

 

100.00 

30.00 

 

- 

- 

 

100.00 

30.00 

รวม 241.76 66.94 308.70 
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ  
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โดยรายละเอียดแผนการใช้เงิน และวัตถุประสงค์การใช้เงินมีดังน้ี 

1.  ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ภายใต้

ช่ือ ส านักพิมพ์เนช่ันบุ๊ค เป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ NJ Digital NJ Special Admission และธุรกิจดิจิทัลที่ผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่มหลากหลายแนว โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในการพัฒนา 

Website และระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในวงเงินไม่เกิน 148.70 ล้านบาท โดยแบ่งการใช้เงินทุนเป็น 2 

ส่วน ดังนี ้

-   เงินลงทุนในการพัฒนา Website และระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท จะ

ถูกน ามาเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง Website ขายหนังสือของบริษัทฯ (Nstore.net) ระบบ

คลังสินค้า (Inventory System) รวมทั้งโปรแกรมอีบุ๊ค (eBook) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 

รองรับจ านวนสินค้าที่จะเพิ่มขึ้น และเพิ่มรูปแบบของหนังสือในรูปแบบดิจิทัล โดยใน Website ดังกล่าว

จะมีการเพิ่มฟังก์ช่ันการใช้งานที่เกี่ยวกับชุมชนออนไลน์ (Online Community) เช่น ห้องสนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Chat Room) และฟังก์ช่ันการเขียนบทความ (Blog) เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และเกิดชุมชนออนไลน์ส าหรับคนที่รักการอ่านขึ้น 

ซึ่งจะท าให้ Website ของบริษัทฯ ไม่เป็นเพียง Website เพื่อการขายหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็น 

Website ที่เป็นศูนย์กลางของคนรักการอ่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการสร้างชุมชนออนไลน์จะช่วยเพิ่ม

ความถี่และจ านวนการเข้าชมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มากขึ้น และจะน าไปสู่การซื้อสินค้าของบริษัทฯ ที่

เพิ่มมากข้ึนอีกด้วย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวภายในปี 2562 

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 138.70 ล้านบาท ซึ่งจะถูกใช้

เพื่อรองรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2562 และ 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจาก

ประมาณการต้นทุนรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 2561 ประมาณ 35.88 ล้าน

บาท และหากค านวณเต็มปีจะมีต้นทุนรวมประมาณ 71.76 ล้านบาท บริษัทฯ จึงใช้ตัวเลขประมาณการ

ดังกล่าวก าหนดเป็นวงเงินที่ต้องใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับปี 2562 ไว้ไม่เกิน 71.76 ล้านบาท 

และวงเงินไม่เกิน 66.94 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับปี 2563 

2.  ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 .74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนช่ัน โกลบอล 

เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) ซึ่งด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชนเพื่อ

การศึกษา บันเทิงและเสริมทักษะ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธ์ิ

มาจากกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ช้ันน าจากประเทศญีปุ่่น โดย

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับธุรกิจนี้ในวงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี 

2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากประมาณการต้นทุนรวมทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นในเดอืนกรกฎาคม ถึงธันวาคม 

2561 ประมาณ 21.60 ล้านบาท และหากค านวณเต็มปีจะมีต้นทุนรวมประมาณ 43.20 ล้านบาท อย่างไรก็
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ตาม NGE ได้วางแผนงานในการปรับโครงสร้างธุรกิจส าหรับธุรกิจหนังสือการ์ตูนนี้ โดยในปี 2562 จะปรับลด

จ านวนการผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนลงอย่างน้อยร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับแผนงานการผลิตของปี 

2561 โดยการปรับลดจ านวนการผลิตนี้มีเหตุผลหลักมาจากข้อจ ากัดในเรื่องการก าหนดราคาขายของหนังสือ

การ์ตูน ซึ่งปัจจุบันราคาขายหนังสือการ์ตูนต่อเล่มจะมีราคาไม่สูงมาก อยู่ที่ประมาณ 65 ถึง 100 บาทเท่าน้ัน 

เนื่องจากผู้อ่านส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งมีก าลังซื้อต่ าประกอบกับเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบัน สามารถหาอ่านการ์ตูนที่มีการเผยแพร่อยู่บนสื่อออนไลน์ได้ ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าส าหรับธุรกิจของ 

NGE จ าเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาและวางแผนงานในการปรับโครงสร้างธุรกิจเพิ่มเติมร่วมกับนักลงทุน

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมกันก าหนดแผนธุรกิจที่ เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูนต่อไป ดังนั้น  

บริษัทฯ จึงได้ก าหนดวงเงินส าหรับ NGE เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับปี 2562 ไว้ในวงเงินไม่เกิน 30.00 

ล้านบาท และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจะด าเนินการตามข้อบังคับ

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ธุรกิจที่ด าเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 .99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด 

(“OWM”) ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ด้วย

การผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี  หรือ Free Sheet ภายใต้ช่ือ Rabbit Today และข่าวสารและข้อมูลทาง

ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Website www.rabbittoday.com, Facebook RabbitTodayOfficial, Instragram 

และ Twitter โดยเงินทุนท่ีใช้ส าหรับ OWM จะประกอบด้วย เงินลงทุนในอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

ในวงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น

ไม่เกิน 130.00 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- เงินลงทุนในอุปกรณ์และระบบซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ ในวงเงินไม่เกิน 30.00 ล้านบาท จะน ามาใช้ส าหรับ

พัฒนาสื่อมีเดียออนไลน์ของ OWM เช่น Website และ Facebook เป็นต้น รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้

ในการรองรับระบบฐานข้อมูลของลูกค้าในอนาคต เพื่อที่จะสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยวงเงิน

ดังกล่าวบริษัทฯ คาดว่าจะถูกน ามาใช้ภายในปี 2562 

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของ OWM ส าหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 100.00 ล้าน

บาท เนื่องจาก OWM เริ่มด าเนินการเปิดตัวหนังสือพิมพ์แจกฟรี ภายใต้ช่ือ Rabbit Today ในช่วงเดือน

มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา จึงท าให้ลูกค้ายังอาจจดจ าแบรนด์ของ OWM ได้ไม่มากนัก และต้องใช้เวลาใน

การท าให้ลูกค้าสามารถจดจ าแบรนด์ และมั่นใจที่จะตัดสินใจลงโฆษณากับ OWM ได้ ดังนั้น เงินทุน

ดังกล่าวจะถูกน ามาใช้เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 

สร้างการรับรู้จดจ าแบรนด ์(Brand Awareness) เพื่อท าให้ลูกค้ามีความสนใจ และติดตามข่าวสารมากขึน้ 

ด้วยการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่จูงใจผู้อ่านด้วยจุดเด่นของเนื้อหาที่เน้นไลฟ์สไตล์เป็นหลัก และการท า

คลิปวีดีโอเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของผู้อ่านผ่านสื่อออนไลน์ของ OWM โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีต้นทุน 

และค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 9.00 – 10.00 ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้ ส าหรับแผนพัฒนาธุรกิจของ OWM 
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บริษัทฯ จะน าไปปรึกษาและร่วมกันวางแผนกับนักลงทุนซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้

แผนพัฒนาธุรกิจมีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่กระทบต่อบริษัทฯ 

อย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯ จะด าเนินการตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จากรายละเอียดข้างต้น เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 308,700,000 บาท จะถูกน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ

เงินลงทุนส าหรับการพัฒนา Website และระบบซอฟท์แวร์ ส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ดังกล่าวข้างต้น อย่างน้อยจนถึงปี 2563 

จากท่ีกล่าวในข้างต้น ด้วยผลประกอบการที่ขาดทุน และกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยในอดีต ช่วงปี 2558 ถึงมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีค่าติดลบอย่างต่อเนื่อง กอปรกับ ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวคงเหลือจ านวน 149.30 ล้านบาท อ้างอิงตามงบ

การเงินของบริษัทฯ ซึ่งจากการประมาณการต้นทุนรวมของกลุ่มบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกรกฎาคม ถึง

ธันวาคม 2561 ที่ประมาณ 116.28 ล้านบาท จะแสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่อาจไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินธุรกิจในอนาคตอันใกล้ได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทฯ จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องหาเงินทุนตามแผนการใช้เงินในข้างต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการ

รองรับการด าเนินธุรกิจ และเพื่อไม่ให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักในอนาคต รวมถึงการจัดหา

แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของ 

OWM ในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็น

ธุรกิจที่คาดหวังว่าจะสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ จากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ แม้ว่าธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยราย NGE นั้น จะเป็นช่วงขาลงของ

อุตสาหกรรมที่ภาพรวมก าลังซื้อหนังสือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

สนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น แต่เพื่อเป็นการรับมือแนวโน้มของตลาดช่วงขาลงที่กล่าวมานั้น ทางผู้บริหารจึงพิจารณา

ที่จะปรับแผนธุรกิจ โดยการเข้าลงทุนใน OWM ที่มุ่งเน้นการการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งแบบออฟไลน์ และ

ออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้กว้างขวางมากขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันแม้ว่าธุรกิจที่อยู่ภายใต้บริษัทฯ และ NGE จะเป็นช่วงขาลง แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่ง

นอนใจแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน คือ การพัฒนาคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสมกับยอดขาย การเพิ่มสินค้าคู่ไปกับหนังสือ

ส าหรับเด็กเล็กเพื่อเป็นการจูงใจในการเลือกซื้อ และการเพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ เช่น เพิ่มจ านวน

ร้านค้าออนไลน์ และการร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการขยายผู้อ่านกลุ่มใหม่ เป็น

ต้น ซึ่งการปรับกลยุทธ์ดังกล่าว อาจท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นได้ 
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3.2 ข้อดีและข้อเสียระหว่างการท ารายการกับไม่ท ารายการ 

3.2.1 ข้อดีของการท ารายการ 

1) สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนส าหรับลงทุนในการพัฒนา Website และ

ระบบซอฟตแ์วร์ที่จะใช้รองรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE  

เนื่องจากอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลด

จากมูลค่า 27,900 ล้านบาทในปี 2558 เหลือเพียง 23,900 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นอัตราลดลงเฉลี่ยต่อปีที่

เท่ากับปีละร้อยละ 6.56 โดยมีสาเหตุหลักจากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิทัลกันมาก

ขึ้น 

แผนภูมิ มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมหนังสือสิ่งพิมพ์ ปี 2557 - 2560 

 

การหดตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ และ NGE ในช่วงปี 2558 ถึง

มิถุนายน 2561 มีผลขาดทุน และมีกระแสเงินสดสุทธิในกิจกรรมด าเนินงานติดลบมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมา

บริษัทฯ และ NGE ใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่า 340 ล้านบาทในปี 2556 

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ท าให้บริษัทฯ และ NGE สามารถด าเนินธุรกิจต่อได้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ 

และ NGE อยู่ระหว่างปรับกลยุทธ์ในการท างาน ด้วยการพัฒนาวิธีการคัดเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ตรงกับความ

ต้องการของผู้อ่าน การควบคุมยอดพิมพ์ให้เหมาะสม การเพิ่มสินค้าควบคู่ไปกับหนังสือส าหรับเด็กเล็ก และการ

เพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ดังที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งจะช่วยท าให้ผลประกอบการของทั้งสองบริษัทดีขึ้น 

อยา่งไรก็ตาม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวรวมทั้งสิ้น 149.30 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนท่ีเหลือส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดว่ากระแสเงินสดที่มีปัจจุบันอาจเพียงพอ
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เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ ได้ไม่เกินครึ่งปีแรกของปี 2562 เท่านั้น รายละเอียดปรากฎตามข้อ 

3.1 วัตถุประสงค์และที่มาของการเข้าท ารายการ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ และNGE อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอกับ

การด าเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการปรับกลยุทธ์ที่ระบุข้างต้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้บริษัทฯ และ NGE มีความเสี่ยงท่ี

ธุรกิจจะหยุดชะงักในอนาคต บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมอย่างน้อย

จ านวน 178.70 ล้านบาท 

การเพิ่มทุนโดยการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนได้เพียงพอ ที่จะใช้รองรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE รวมถึงการปรับกล

ยุทธ์และการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

2) สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนในการสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจและการเตบิโตของ OWM ในอนาคต 

เนื่องจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยราย NGE นั้น เป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมที่ภาพรวมก าลัง

ซื้อหนังสือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น 

เพื่อเป็นการรับมือแนวโน้มของตลาดช่วงขาลงที่กล่าวมานั้น ผู้บริหารจึงพิจารณาที่จะปรับแผนธุรกิจ โดยการเข้า

ลงทุนใน OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลน์ด้วยการผลิต

หนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้ช่ือ “Rabbit Today” โดยแจกฟรี 5 วันต่อสัปดาห์ ทางสถานีรถไฟฟ้าที่มีผู้โดยสารใช้

บริการต่อวันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 600,000 คนในปี 2561 และสถานที่อื่น ๆ มีผู้คนสัญจรพลุกพล่าน และ

สื่อออนไลน์ หรือ Social media  ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter,  Instagram และ Youtube ซึ่งรายได้หลัก

จะมาจากการขายโฆษณา และผลตอบแทนจากสื่อโฆษณาแบบออฟไลน์ และออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่มตลาดลูกค้า

ของกลุ่มบริษัทฯ ได้กว้างขวางมากขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

ทั้งนี้ ข้อมูลจากบริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า งบการโฆษณารวมในประเทศไทยในไตร

มาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 27,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มี

มูลค่ารวมทั้งหมด 26,042 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสื่อและโฆษณามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยงบโฆษณา

รวมในประเทศไทยทั้งปี 2560 มีมูลค่ารวม 101,445 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบโฆษณาหนังสือพิมพ์ในประมาณ 7,706 

ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดของงบโฆษณาหนังสอืพิมพ์ในปี 2560 โดยอ้างอิงจากงบประมาณ

ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของ OWM ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีส่วนแบ่งงบโฆษณาหนังสือพิมพ์ใน

สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือคิดเป็นรายได้ต่อปีประมาณ 385.30 ล้านบาท 
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แผนภูมิ ส่วนแบ่งของงบโฆษณาผ่านสือ่หนังสือพิมพ์ปี 2560 

 

แผนภูมิ งบโฆษณาในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
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ดังนั้น การเพิ่มทุนโดยการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจะท าให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุน

ในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของ OWM ซึ่งเป็นธุรกิจที่คาดหวังว่าสร้างรายได้และผลก าไร

อย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

3) เป็นการระดมทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ย และเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ต้องการจะจัดหาแหล่งเงินทุนที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการ

ด าเนินงานติดลบในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทฯ ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยจากก็จะเป็นผลเชิงลบต่อ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนั้นตรงกับความต้องการใช้

เงินของบริษัทฯ กล่าวคือเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนที่ไม่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ย และเป็นวิธีการ

เพิ่มทุนท่ีสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและทันกบัแผนการลงทุนตามความจ าเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัทฯ 

และมีความเสี่ยงในการได้รับแหล่งเงินทุนไม่ครบถ้วนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนแบบเสนอขายต่อ

ประชาชนท่ัวไปหรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

นอกจากนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ มีฐานทุนที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดหาเงิน

กู้ยืมได้เพิ่มเติมเช่นกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ศักยภาพในการช าระคืนเงินกู้ และปัจจัย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นหลักประกันการกู้ยืม 

4) ประโยชน์ที่ได้รับจากศักยภาพในการลงทุน และประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของ  Silom Road Limited 
และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

Silom Road Limited เป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุน 

โดยได้เห็นหลักฐานใบรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคารของผู้ถือหุ้นล าดับบนสุดของ Silom Road Limited 

หรือ Argyle Street Management Holdings Limited ว่ามีเ งินทุนเพียงพอต่อการเพิ่มทุน ที่จะช่วยเสริม

สนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ยังเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100.00 

โดยบริษัทใหญ่ในล าดับบนสุดคือ Argyle Street Management Holding Litmited ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งจัดตั้ง

ขึ้น เพื่อลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย ประกอบด้วย นาย Kin Chan, นางสาว Angie Yick Yee Li 

และ นาย V-Nee Yeh ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจสื่อ

สิ่งพิมพ์ และธุรกิจมีเดีย ทั้งจากการเข้าเป็นกรรมการในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และมีเดีย และจากการเป็นกรรมการใน

กองทุนต่างๆ อาทิ นาย V-Nee Yeh ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการ รวมถึงร่วมก าหนดนโยบาย และ

แนวทางการด าเนินธุรกิจ โดยเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน บริษัท Next Media Limited (ปัจจุบันช่ือ Next 

Digital Limited) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายใหญ่ของประเทศฮ่องกง เป็นระยะเวลา

กว่า 9 ปี (2543-2552) อนึ่ ง Next Digital Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่ องกง 

(www.nextdigital.com.hk) ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ ข่าว การเมือง กีฬา การท่องเที่ยว 

รถยนต์ และการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้อ่านทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศไต้หวัน นอกจากนี้  นาย Kin 

Chan และนางสาว Angie Yick Yee Li ยังเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในหลากหลายธุรกิจ 
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และหลากหลายประเทศ จากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และการเป็นกรรมการในกองทุนต่างๆ อาทิ TIH 

Limited  ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ OUE 

Limited ประกอบธุรกิจการจัดการบริหารสินทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และ Lazard Asia 

Limited และ Lazard &Co. ที่เป็นย่อยของ Lazard group ที่ให้ค าปรึกษาทางการเงินและด าเนินการบริหาร

สินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกองทุนดังกล่าวล้วนแต่เป็นกองทุนที่ได้เข้าลงทุนในธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจ

โฆษณาทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากน้ี การพิจารณาเข้าลงทุนในแต่ละธุรกิจของ

กองทุนนั้น กรรมการกองทุนจะเป็นผู้มีอ านาจ และเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าลงทุน โดยต้องพิจารณาจากข้อมูล 

และรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการตรวจสอบสถานะ

กิจการ มีการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการประเมินมูลค่ากิจการ และ

การตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนในบริษัทนั้น ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ดังนั้น จะเห็นว่า นาย V-Nee Yeh, 

นาย Kin Chan และ นางสาว Angie Yick Yee Li ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 

ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรคมนาคม รวมไปถึงธุรกิจโฆษณา รวมทั้ง Argyle Street Management Holding Litmited 

เป็นบริษัทโฮลดิ้งท่ีถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Argyle Street Management Limited (“ASM”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ง

ขึ้นเพื่อการรับด าเนินการบริหารทรัพย์สนิให้กองทุนต่าง ๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในทวีปเอเซีย โดยมีการ

ลงทุนในหลากหลายธุรกิจและในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน การให้กู้ยืม หรือการถือครอง

ทรัพย์สิน (Property) และลุงทนในหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศอินโดเซีย และประเทศ

ไต้หวัน เป็นต้น โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ASM มีสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ส าหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของ ASM มีการเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ประเภทสื่อและ

มีเดียขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจสื่อ และมีเดียของ ASM มีมูลค่ารวมประมาณ 120 ล้าน

เหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ และในประเทศไต้หวนั 

20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย ASM มีประสบการณ์ลงทุนในธรุกิจสื่อ และธุรกิจมีเดียในภูมิภาคเอเชียมามากกว่า 10 

ปี รายละเอียดปรากฎตามข้อ 2.6 ข้อมูล และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนั้น ด้วยประสบการณ์ และ

ความส าเร็จที่สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจหลัก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท ตามที่กล่าวในข้างต้น บริษัทฯ 

อาจน าประสบการณ์จากธุรกิจสื่อและมีเดียในต่างประเทศดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ทั้งเรื่องของ

การช่วยก าหนดนโยบายการบริหาร และการจัดการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสในการเพิ่ม

ช่องทางการขายจากคอนเน็คช่ันที่กว้างขวางของทั้งจาก Silom Road Limited และกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Silom 

Road Limited ที่จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้า หรือพันธมิตรทางการค้า จากประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ 

และหลากหลายประเทศ ที่จะช่วยเพิ่มสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อาทิ การเพิ่มฐานลูกค้าส าหรับการ

ขายโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่านบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นต้น 

โดยแผนการด าเนินงานยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการศึกษาร่วมกับนักลงทุน และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯ จะด าเนินการตามกฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 
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นอกจากนี้ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมี

ศักยภาพในการลงทุน โดยได้เห็นหลักฐาน Credit Information Letter จากธนาคาร ที่แสดงให้เห็นว่านายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร มีเงินทุนเพียงพอต่อการเพิ่มทุน ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ 

บริษัทฯ ได้ รวมทั้งนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ยังเป็นที่ปรึกษาและกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ อาทิ ธุรกิจลงทุนในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค และบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ทีมีความรู้ 

ความสามารถในหลากหลายธุรกิจสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในแง่ของ

การใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุนได้ 

5) มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่ ากว่ามูลค่าของสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทฯ ได้รับ 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ท าการประเมินราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี 

(Adjusted Book Value Approach) ซึ่งเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้  

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ในครั้งนี้ ที่เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาที่เสนอขาย

ในครั้งนี้สูงกว่าราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 0.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.66 กล่าวอีกนัย

หนึ่ง คือ บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรในราคาที่มีส่วนเพิ่ม 

(Premium) 

3.2.2 ข้อเสียของการท ารายการ 

1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

▪ ผลกระทบที่มีต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที ่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คือ 
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเท่ากับ 1.5526 บาทต่อหุ้น 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 
 
 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้น x จ านวนหุ้นที่เสนอขายใน
ครั้งนี)้ / (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้) 
= (1.5526*170,049,286) + (1.40 * 220,500,000) / (170,049,286 + 220,500,000) 
= 1.4664 

Price Dilution = (1.5526 – 1.4664) / 1.5526 
= 5.55% 

 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล แล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 5.55 

▪ ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 
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EPS Dilution = (EPS กอ่นเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 

แม้ว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อก าไรผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระไม่สามารถค านวณผลกระทบดังกล่าวได้เพราะบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน 

▪ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี ้/ 
(จ านวนหุ้นที่ช าระแลว้ + จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้) 

โดยที ่

Control Dilution = 220,500,000 / (170,049,286 + 220,500,000) 
= 56.46% 

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล แล้ว ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เท่ากับ

ร้อยละ 56.46 

2) ความเสี่ยงจากการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ ากว่าราคาซื้อขาย ณ ช่วงเวลาที่ผู้ซื้อได้รับการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคา 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.83 ของราคาตลาด 

(VWAP) อาจท าให้ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เทขายหุ้น และได้ประโยชน์จากส่วนต่าง

ของราคาตลาดกับราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้  Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร มีสิทธิที่จะเสนอช่ือคนเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ท่าน แทนกรรมการ

เดิม รวมเป็นกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 7 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยมีเจตนาเพื่อเข้าร่วมในการบริหารงาน มิได้มุ่งหวังที่จะท าก าไรจากการขายหุ้นใน

ระยะสั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประกอบกับกรณีหากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 

ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการก่อนวันแรกที่ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร บริษัทฯ จะต้องด าเนินการห้าม Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรน าหุ้นท่ี

ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวท้ังหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ี

หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายใน ตลท. (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน พ.ศ. 2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ส าหรบั

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากัด ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2558 ในทางตรงกัน

ข้ามหากราคาตลาดต่ ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร คาดว่า 

Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จะไม่มีแรงจูงใจในการขายหุ้นในราคาที่ขาดทุน 
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นอกจากนี้ หากอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการ ณ ช่วงเวลาที่จัดท ารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ หรือช่วง

ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ค านวณได้เท่ากับ 2.3250 – 2.5722 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อ

เทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นส่วนลดเท่ากับร้อยละ 39.78 - 

45.57 ซึ่งมีส่วนลดจากราคาตลาดที่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 

บริษัทฯ อาจจะต้องด าเนินการห้าม Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร น าหุ้นที่ได้รับจากการ

เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าว

เริ่มท าการซื้อขายใน ตลท. (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบรุิมสทิธิในส่วนท่ีเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีน พ.ศ. 

2558 ประกอบกับหนังสือเวียนของเรื่องการก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ส าหรับการเสนอขาย

หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ ากัด ฉบับลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 อย่างไรก็ตาม การด าเนินการ

ห้ามออกขายหุ้นของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคล

ในวงจ ากัดภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี (Silent Period) นั้น ขึ้นอยู่กับว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 1.40 บาทต่อ

หุ้นในครั้งนี้ ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ย้อนหลัง 7 ถึง 15 วันท าการก่อนวันแรกที่ท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ  Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร หรือไม่ เป็นส าคัญ 

3) ผลกระทบทางบัญชีอันเนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-
based Payment) 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร อาจเข้าข่าย

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payment) โดย

มาตรฐานดังกล่าวก าหนดให้บริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ ากว่าราคายุติธรรมต้องบันทึกส่วนต่าง

ระหว่างราคาเสนอขายหุ้นกับราคายุติธรรม ซึ่งการพิจารณาราคายุติธรรมของหุ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากราคายุติธรรมที่ใช้ในการอ้างอิงมาจากราคาประเมินที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ในครั้งนี้ ที่ราคาเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคา

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก ่Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรที่ 1.40 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะไม่

มีค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้เป็นหุ้นเป็นเกณฑ์เกิดขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับผู้สอบ

บัญชี  นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นรายการค่าใช้จ่ายทางบัญชีเท่านั้น ไม่ได้เป็น

ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดจ่ายแต่อย่างใด  
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3.2.3 ข้อดกีารไม่เข้าท ารายการ 

1) ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

หากการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพรได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 195,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.40 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น จ านวน 273,700,00 บาท ซึ่งจะส่งผลให้

เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2.2 ซึ่งการไม่ตอบรับการเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นจะส่งผล

ให้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

2) ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่อาจเข้าข่ายเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) 
 

3) ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีความเสี่ยงจากการเทขายหุ้นของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เนื่องจาก
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาตลาด (VWAP) 

3.2.4 ข้อเสียการไม่เข้าท ารายการ 

1) กลุ่มบริษัทฯ อาจมีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอต่อการรองรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE รวมถึง

การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ และ NGE มีความเสี่ยงท่ีธุรกิจจะหยุดชะงักในอนาคตได้ 

2) กลุ่มบริษัทฯ อาจมีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอต่อการลงทุนในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของ 

OWM ในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่อาจสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

3) บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสการระดมทุนในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1 .40 บาทต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าราคายุติธรรม

ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทาง

บัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

4) บริษัทฯ อาจจ าเป็นต้องก่อหนี้เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษทัฯ 

มีภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน หรืออาจต้องสรรหาแหล่งเงินทุนด้วยวิธีการอื่น เช่น การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

และ/หรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไป ที่อาจใช้ระยะเวลา และมีความเสี่ยงเรื่องความครบถ้วนของ

เงินทุน และอาจเสียโอกาสในการขยายฐานทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านฐานะทางการเงิน ในกรณีที่กลุ่ม  

บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องก่อหนี้เพื่อการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

5) บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของ  Silom Road 

Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่จะสามารถมาใช้ต่อยอดกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และศักยภาพในการ

ลงทุนของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 



   

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน                      บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   

 

68 | หน้า 

 

3.3 ข้อดีและข้อเสียของการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

3.3.1  ข้อดีของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ให้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

เนื่องจาก Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพทางการเงินที่จะช่วยเสริม

สนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาวสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุน

ของบริษัทฯ พร้อมท้ัง  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ใน

หลากหลายธุรกิจ รวมถึงธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์และมีเดียซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งจะช่วย

ให้บริษัทฯ  สามารถวางแผนนโยบายให้เหมาะสม การเพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มฐานลูกค้าจากคอนเน็คช่ันที่

กว้างขวางของ Silom Road Limited รวมทั้งการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ 

จะมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการลงทุนในธุรกิจส านักพิมพ์โดยผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อกเก็ตบุ๊คและ

สิ่งพิมพ์แจกฟรี ธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการ เนื้อหาต่าง ๆ บน Website โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ดิจิทัล 

อื่น ๆ ซึ่งจะสามารถสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากน้ี จากการตรวจสอบข้อมูล Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคล

อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ ของ Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ของบริษัทฯ พบว่า  Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

และญาติสนิท รวมถึงบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในนิยามของประกาศรายการที่เกี่ยว

โยงกันฯ ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือ

แข่งขันกันกับบริษัทฯ และไม่ได้มีแผนการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือแข่งขันกันกับบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน 

3.3.2 ข้อเสียของการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ซึ่งถือเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันครั้งนี้ ซึ่งท าให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการ
เข้าท ารายการดังกล่าว 

2) บริษัทฯ อาจถูกพิจารณาหรือมีข้อสงสัยว่าเป็นการท ารายการที่ไม่โปร่งใส หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ Silom 
Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร อาทิ เรื่องราคาเสนอขาย เป็นต้น เนื่องจากแต่ละฝ่ายต้องเจรจาเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของตน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์มากที่สุดของแต่ละฝ่ายในการท ารายการ อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออก และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วว่า 
การอนุมัติเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีเง่ือนไขการจัดสรร และราคาเสนอขาย มีความเหมาะสมและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
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3.4 ปัจจัยความเสี่ยง 

3.4.1 ความเสี่ยงจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  

อันเกิดจากความเสี่ยงจากการสภาวะอุตสาหกรรมตลาดสื่อและสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยปัจจุบัน เนื่องจาก
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยประสบกับภาวะถดถอย เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
บริโภคสื่อและสิ่งพิมพ์ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หลายรายประสบปัญหาขาดทุน 
กอปรกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจรวมถึง สภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทฯ อาจต้อง
เผชิญความเสี่ยงและการแข่งขันในธุรกิจ ท าให้ผลประกอบการไม่อาจเป็นไปตามที่คาดหวัง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลงานและประสบการณ์ในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนานในอดีต ประกอบกับ

ช่ือเสียงในวงการนี้ ท าให้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากการตีพิมพ์และจ าหน่ายในรูปแบบ

ของรูปเล่ม ไปสู่หนังสือพิมพ์แจกฟรี (Freesheet) คอนเทนต์บน Website และสื่อ Social media  อื่น ๆ มากขึน้ 

บริษัทฯ มองว่าการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต  

3.4.2 ความเสี่ยงจากเง่ือนไขในการเข้าท ารายการ 

การเข้าท ารายการการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร จะเกิดขึ้นเมื่อเง่ือนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เสร็จสิ้น โดยเง่ือนไข

บังคับก่อนท่ีส าคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  

1) ผลการตรวจสอบสถานะบริษัทฯ (Due Diligence) ของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร
เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้ว
เสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2561 

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการดังนี้ 

2.1 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ถือโดย

คนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งให้มีจ านวนรวมกันจากเดิมไม่เกินร้อยละ 35.00 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหนา่ยได้ทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้  

2.2 อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ Silom Road Limited 

จ านวน 175,950,000 หุ้น และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จ านวน 19,550,000 หุ้น 

3) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ภายใต้กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการได้รับอนุมัติจาก  ส านักงาน 

ก.ล.ต. 

4) บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญในเชิงกฎหมาย สถานะทางการเงิน 

การด าเนินงานของบริษัทฯ การประกอบธุรกิจ และ/หรือสินทรัพย์จากการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการ 
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นอกจากนี้ ภายหลังที่บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเง่ือนไขบังคับก่อนเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ 

จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัดจาก ส านักงานก.ล.ต. ตามที่

ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Silom Road Limited และนาย

วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และบริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 195,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท และจดทะเบียนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการขออนุมัติต่อ ตลท. 

ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น และ/หรือเง่ือนไขบังคับก่อนไม่สามารถด าเนินการให้เสร็จสมบูรณ ์และ/หรือส านักงาน ก.ล.ต. ไม่อนุมัติการ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัดของ

บริษัทฯ ในครั้งนีจ้ะไม่สามารถด าเนินการได้ 

3.4.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement)  

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ระหว่าง The Walt 

Disney Company (Southeast Asia) Pte Limited (“The Walt Disney”) กับ NGE ในการผลิตหนังสือภายใต้

ลิขสิทธิ์ของ The Walt Disney เนื่องจากสัญญาดังกล่าวได้หมดอายุ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้

ด าเนินการประสานงานกับ The Walt Disney เพื่อด าเนินการต่ออายุสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยทาง The Walt 

Disney แจ้งว่า The Walt Disney ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน โดยเปลี่ยนจากเดิม The Walt Disney 

Company (Southeast Asia) Pte Limited เป็นผู้บริหารสัญญา มาเป็น The Walt Disney Thailand Ltd. ใน

การบริหารสัญญาแทน ท าให้ขั้นตอนการขยายสัญญาเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงคู่ค้าที่ท ากับ The Walt Disney 

Thailand Limited รายอื่นก็ล่าช้าด้วยเช่นกัน โดยผู้บริหารพิจารณาแล้วว่า โอกาสในการไม่อนุมัติเป็นไปได้ยาก 

เนื่องจากตามที่ได้หารือร่วมกันกับทาง The Walt Disney แล้วไม่ได้มีขัดข้องประการใดในการต่อสัญญากับ NGE 

3.4.4 ความเสี่ยงจากการไม่เข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  

 Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร อาจไม่เข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายหลังที่ประชุมผู้

ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รวมถึงอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยว

โยงกัน เนื่องจากตามที่บริษัทฯ ได้มีการลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) แต่บันทึกข้อตกลง

ดังกล่าวไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนา

พร อาจไม่เข้าจองซื้อ และช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้มีการเข้าท าข้อตกลง หรือสัญญาที่

มีผลผูกพันตามกฎหมายในการจองซื้อ และช าระค่าหุ้นกับ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

3.4.5 ความเสี่ยงเรื่องความชัดเจนของแหล่งเงินทุนของ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 

ส าหรับเงินทุนของนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร หลักฐานแหล่งเงินทุนเป็น Credit Information Letter จากธนาคารยู

โอบี ณ วันท่ี 3 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นเอกสารรับรอง ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งสถานการณ์ ณ วันท่ีเข้าจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนอาจมีการเปลีย่นแปลงไป จึงอาจเป็นเหตุให้ ณ วันท่ีเข้าจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทฯ นายวิโรจน์ 

ตั้งเจตนาพร อาจมีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอ นอกจากน้ี ไม่มีหลักฐานที่แสดงแหล่งเงินทุนในนิติบุคคล Silom Road 
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Limited ที่มีความชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานใบรับรองทางการเงิน (Bank Reference Letter) ของ Argyle 

Street Management Holdings Limited (ASMH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลล าดับบนสุดของ Silom Road 

Limited ที่ออกโดย China Construction Bank โดยระบุว่า ณ วันที่  17 สิงหาคม 2561 Argyle Street 

Management Holdings Limited มีเงินในบัญชีที่ครอบคลุมเงินที่ต้องใช้ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนั้น หาก

Silom Road Limited ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก ASMH ก็จะท าให้มีเงินครอบคลุมในการเพิ่มทุน โดยปัจจุบัน

ได้รับหนังสือยืนยันจาก Silom Road Limited ว่า Argyle Street Management Holding Litmited จะเป็น

ผู้สนับสนุนเงินเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ Silom Road Limited 
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4. ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสิ่งตอบแทน – หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้ข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่สอบทานโดย

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป และข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารส าคัญดังกล่าว

เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งพิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน 

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการ 

รวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของมูลค่าบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีต่าง ๆ จ านวน 6 วิธี ได้แก่ 

▪ วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

▪ วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

▪ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

▪ วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 วิธีคือ 
- วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 
- วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earning Ratio: “P/E”) 

▪ วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

▪ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 

4.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) ของบริษัทฯ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ 
หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้
มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ตารางมูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 170.05  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 272.71  
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 4.70  
ก าไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว 10.65  
ก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร (266.77)  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (0.07)  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 191.26  

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 170.05  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 

ราคาหุ้น (บาท/หุ้น) 1.12  

 
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัทฯ เท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น ซึ่ง
ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.40  บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.28  บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าใน
อัตราร้อยละ 19.66 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่ค านวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อน
มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจากมิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต และ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตาม
งบการเงิน ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบท าให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมาก
ขึ้น เช่น ส่วนเพ่ิมหรือส่วนลดจากการประเมินทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการขาดดุลที่สามารถน ามา
ลดภาษไีด้ในอนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือภายหลังวันท่ีในงบการเงิน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงน า
ผลลัพธ์ที่ค านวณได้หารด้วยจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ  

โดยตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 272.76 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วย  

ตารางสรุปสินทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

สินทรัพย์   

▪ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 1/ 149.30 54.74 

▪ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย: 

- เครื่องหมายทางการค้า 

- ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ต่าง ๆ 

 

30.00 

33.70 

 

11.00 

12.35 

▪ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 24.59 9.01 

▪ สินค้าคงเหลือ 16.07 5.89 

▪ ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ 2.81 1.03 

▪ สินทรัพย์อื่น ๆ 2/ 16.30 5.98 

รวมสินทรัพย์ 272.76 100.00 

หมายเหตุ : 1/ เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และตราสาร
หนี้ถือไว้เพื่อค้า (ในกองทุนส่วนบุคคล) 

2/ สินทรัพย์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และภาษีซื้อ 

ส าหรับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ใด ๆ หรือมีรายการสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้อง

ท าการปรับปรุงมูลค่าเพิ่มเติม เนื่องจาก สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นเงินสด รายเทียบเท่าเงินสดและเงิน
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ลงทุนช่ัวคราว จ านวน 149.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.74 ของสินทรัพย์รวม รองลงมา คือ สินทรัพย์ไม่

มีตัวตนเป็นค่าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินงานในธุรกิจปกติ และเครื่องหมายการค้า 

“Rabbit” ของ OWM นอกจากนี้ ส าหรับลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียน ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรบัหนี้ค้างนาน รวมถึงลูกหนี้ท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้ช าระเงนิ

ภายใต้นโยบายการบริหารลูกหนี้ใหม่ของบริษัทฯ ท าให้มูลค่าคงเหลือดังกล่าว สะท้อนมูลค่าลูกหนี้การค้าคงเหลือ

ที่จะสามารถรับช าระเงินได้จริง รวมถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ  ในช่วงป ี2559 - 2560 บริษัทฯ ได้ด าเนินการขายเหมาลดราคา 

และขายชั่งกิโล ส าหรับสินค้าคงเหลือท่ีเสื่อมสภาพ ล้าสมัยและคงค้างนานเป็นจ านวนมาก กอปรกับนโยบายการ

บริหารสินค้าคงเหลือใหม่ของบริษัทฯ ที่เน้นการควบคุมปริมาณยอดพิมพ์หนังสือเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น 

และหากมีสินค้าคงเหลือที่ค้างนานบริษัทฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงตามระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ 

(Inventory Aging) จึงท าให้มูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ 

ส่วนหน้ีสินรวมของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 81.49 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 

ตารางสรุปหนี้สินของบริษัทฯ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 

หนี้สินของบริษัทฯ มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 

หนี้สิ้น   

▪ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  48.19 74.99 

▪ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.92 15.86 

▪ เจ้าหนี้อื่น ๆ 1/ 20.38 9.15 

รวมหนี้สิน 81.49 100.00 

หมายเหตุ : 1/ เจ้าหนี้อื่น ๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน และภาษีขาย 

ในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรายการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ใด ๆ หรือมี

รายการสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงมูลค่าเพิ่มเติม ตามที่กล่าวในข้างต้น อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า มูลค่าหุ้นตามวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น

ตามบัญชีจึงมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหุ้นตามบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ข้อมูลตามมูลค่าบัญชีที่ปรากฏ

ตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 191.26 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 1.12 บาท ซึ่งต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.40  

บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.28  บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 19.66 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัฯ  

นอกจากนี้ แม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ  ในอนาคตได้ 

เนื่องจากมิได้ค านึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม แต่เมื่อท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และ

แนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) พบว่า มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มีค่าติดลบเท่ากับ 3.25 - 2.83 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การพิจารณาด้วยวิธี
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจึงเป็นวิธีท่ีอาจไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ใน

ครั้งนี้  แต่หากพิจารณาถึงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสามารถ

สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า วิธีนี้เป็นวิธีที่

เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ 

4.3 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาใน
ตลาดนั้นเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์ - อุปทานของหลักทรัพย์ของกิจการ โดยรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ แสดงได้
ตามแผนภูมิต่อไปนี้  

แผนภูมิ ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ 

 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของ
หลักทรัพย์ในแต่ละราคา (Volume Weighted Average price - “VWAP”) ย้อนหลัง 7 วันท าการ 15 วันท าการ 
30 วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท าการ 180 วันท าการ 270 วันท าการ และ 360 วันท าการ 
ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้การการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

ช่วงเวลา VWAP (บาทต่อหุ้น) 

7 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.55 

15 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.55 

30 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.51 

60 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.55 

90 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.55 
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ช่วงเวลา VWAP (บาทต่อหุ้น) 

120 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.55 

180 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.56 

270 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.57 

360 วันท าการ จากวันที่ 16 สิงหาคม 2561 1.58 

ที่มา:    ข้อมูลจาก SETSMART ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม   ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดจะได้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 1.51 – 1.58 บาทต่อ
หุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.11 – 0.18 บาทต่อหุ้น 
หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 8.01 – 12.70 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน     

ทั้งนี้ หากพิจารณาปริมาณซื้อขายตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการซื้อขายหุ้นของ 
บริษัทฯ มีการปริมาณสูงกว่าการซือ้ขายในช่วงก่อนหน้าเป็นอย่างมาก โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลีย่ที ่6,069,470 
หุ้นต่อวัน ในขณะที่หากพิจารณาระยะเวลา 360 วันท าการย้อนหลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 พบว่าปริมาณ
การซื้อขายเฉลี่ยจะอยู่ทีเ่ท่ากับ 317,669 หุ้นต่อวัน ดังนั้น หากพิจารณามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ด้วยปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพยใ์นแต่ละราคา (Volume Weighted Average price - “VWAP”) ย้อนหลงั 
7 วันท าการ 15 วันท าการ 30 วันท าการ 60 วันท าการ 90 วันท าการ 120 วันท าการ 180 วันท าการ 270 วันท า
การ และ 360 วันท าการจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายหุ้นปกติ จะได้มูลคา่
หุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของบริษัทฯ ย้อนหลังจากวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 

ช่วงเวลา VWAP (บาทต่อหุ้น) 

7 วันท าการ จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 1.51 

15 วันท าการ จากวันที ่31 กรกฎาคม 2561 1.46 

30 วันท าการ จากวันที ่31 กรกฎาคม 2561 1.43 

60 วันท าการ จากวันที ่31 กรกฎาคม 2561 1.54 

90 วันท าการ จากวันที ่31 กรกฎาคม 2561 1.55 

120 วันท าการ จากวันที ่31 กรกฎาคม 2561 1.55 

180 วันท าการ จากวันที ่31 กรกฎาคม 2561 1.56 

270 วันท าการ จากวันที ่31 กรกฎาคม 2561 1.57 

360 วันท าการ จากวันที ่31 กรกฎาคม 2561 1.58 

ที่มา:    ข้อมูลจาก SETSMART  

มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลาย้อนหลัง 7 – 
360 วันท าการ จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จะอยู่ในช่วง 1.43 – 1.58 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้น
เพิม่ทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.03 – 0.18 บาทต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 1.92 – 
12.80 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวีธีราคาตลาดจะสะท้อนเพียงความต้องการของผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยไม่จ าเป็นต้องเท่ากับ
มูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์นั้น และอาจไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ 
ยังมีจ านวนหุ้นกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยเพียงร้อยละ 28.95 (ข้อมูลจากสรุปสารสนเทศบริษัทจดทะเบียน วันท่ี 30 
มีนาคม 2561 จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ประกอบกับการซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ใน
สภาวะปกติมีสภาพคล่องที่ต่ ามาก โดยพิจารณาได้จากสภาพคล่องหรืออัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นของ
บริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 360 วันท าการจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายหุ้น
ปกติ เปรียบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในหมวดธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) และเปรียบเทียบกับอัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี ้

ตารางแสดงสภาพคล่องอัตราหมุนเวียนปรืมาณการซื้อขาย 

รายละเอียด 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย 1/ 

(ร้อยละ) 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ 0.19 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นในหมวดบริการในตลาดหลกัทรัพย ์

เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
0.34 

อัตราการหมุนเวยีนปริมาณซ้ือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) 0.44 

ที่มา:     ข้อมูลจาก SETSMART 
หมายเหตุ:  1/ สูตรการค านวณอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย  =     ผลรวมปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลานั้น × 100 
     ค่าเฉลี่ยปริมาณหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลีกทรัพย์ในช่วงเวลานั้น 

   
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าอัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีค่าต่ า
กว่าอัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขายหุ้นในหมวดธุรกิจเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และ
อัตราการหมุนเวียนปริมาณซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) คิดเป็นร้อยละ 45.92 และ 58.02 
ตามล าดับ ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวข้างต้น วิธีมูลค่าตามราคาตลาดจึงอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ 
บริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคตได้ 

4.4 วิธีเปรียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรมี
อัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมูลค่ากิจการ
ของบริษัทฯ นั้น แต่ละบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบาย
การลงทุน ขนาดของกิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของ
กิจการ เป็นต้น ดังนั้นการน าบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัท
ที่คล้ายคลึงกันท้ังหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น  

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จาก
ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร สิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง 
การ์ตูนท่ีได้รับลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย และธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงน าข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรม
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สื่อและสิ่งพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีรายได้มาจากการผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และดิจิทัล
เป็นหลัก เพื่อใช้ในการเทียบเคียงเนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และคัดเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 
จดทะเบียนใน ตลท. มีจ ากัด โดยธุรกิจที่น ามาเทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล 
ในสัดส่วนที่เป็นสาระส าคัญของรายได้ โดยสามารถสรุปรายช่ือ และรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทียบเคียงได้
ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 

บริษัท 
 

ชื่อย่อ ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

และดิจิทัล 2/ 

บริษัท มติชน จ ากัด 
(มหาชน) 

SET:MATI  ธุรกิจผลิตและพิมพ์หนังสือพิมพ์ 
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และ
หนังสือเฉพาะกิจประเภทต่าง ๆ 
ธุรกิจรับจ้างพิมพ์และรับจ้างจัดงาน
Event ต ล อ ด จ น ธุ ร กิ จ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจศูนย์อบรม
วิชาชีพ 

1,149.20
  

ร้อยละ 78.60 

บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากัด 
(มหาชน)  

SET:ARIP  ธุรกิจสิ่งพิมพ์และคอนเทนต์ โดย
ผลิตและจ าหน่ายนิตยสาร หนังสือ
รวบรวมข้อมูลรายปี หนังสือพ็อก
เก็ตบุ๊ค ตลอดจนสื่ออื่น ๆ รวมไปถึง
ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล การจัดงาน
นิทรรศการ งานแสดงสินค้า และ
กิจกรรมทางการตลาด 

233.00 ร้อยละ 49.29 

Utusan Melayu 
(Malaysia) Limited  

KLSE:UTUSAN  ธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์  แ ล ะ ก า ร จั ด
จ าหน่ายหนังสือพิมพ์  นิตยสาร 
หนังสือเพื่อการศึกษาและหนังสือ
ทั่วไปอื่น ๆ ในประเทศมาเลเซีย 
ตลอดจนธุรกิจสื่อโฆษณา นิวมีเดีย 
ช่องทางออนไลน์ ช่องทางวิทยุและ
ทางโทรทัศน ์

188.40 ร้อยละ 86.50 

Dogan Gazetecilik A.S.  IBSE:DGZTE  ธุรกิจสื่อมีเดียในประเทศตุรกี เป็น
ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์
และนิตยสาร รวมถึงข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

3,761.20 ร้อยละ 97.87 

Sambhaav Media 
Limited  

BSE:511630  ธุ ร กิ จ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะ สื่ อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ในรูปแบบของ
หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วารสาร 
รวมถึงสื่อภาพและเสียงช่องทาง
โทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน์ 

575.80 ร้อยละ 91.51 
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บริษัท 
 

ชื่อย่อ ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

และดิจิทัล 2/ 

AS Ekspress Grupp  TLSE:EEG1T  ธุรกิจด้านการพิมพ์และผลิตสื่ อ
ออนไลน์ ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนีย 
โดยมีการผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
สิ่ งพิมพ์ของลูก ค้า  หนั งสือและ
บริการการพิมพ์อื่น ๆ ตลอดจนการ
ขายพื้นที่โฆษณาและการจัดการข่าว
ออนไลน ์

1,361.20 ร้อยละ 63.00 

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

หมายเหตุ:     1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 

 2/ ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษัทในช่วงปี 2560 

 

▪ วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการน ามูลค่าหุ้นตามบัญชี
ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี ซึ่งเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น มาคูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่า
ตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 
วันย้อนหลัง 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 

บริษัท 
P/BV Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู- 
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

1.39 1.28 1.20 1.14 1.08 1.04 1.02 1.01 1.00 

บริษัทเทียบเคียง          

บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 
(SET:MATI) 

0.82 0.84 0.86 0.87 0.90 0.93 0.99 1.05 1.04 

บริษัท เออาร์ไอพ ีจ ากัด (มหาชน) 
(SET:ARIP) 

1.17 1.16 1.15 1.20 1.25 1.30 1.39 1.52 1.57 

Utusan Melayu (Malaysia) Limited 
(KLSE:UTUSAN) 

0.26 0.27 0.30 0.31 0.33 0.37 0.42 0.49 0.52 

Dogan Gazetecilik A.S. 
(IBSE:DGZTE) 

1.37 1.34 1.31 1.30 1.26 1.16 0.99 0.89 0.84 

Sambhaav Media Limited 
(BSE:511630) 

1.35 1.36 1.28 1.38 1.55 1.70 2.15 2.37 2.27 

AS Ekspress Grupp (TLSE:EEG1T) 0.71 0.71 0.72 0.73 0.74 0.74 0.74 0.75 0.75 
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บริษัท 
P/BV Ratio 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

ค่ามัธยฐาน P/BV 0.99 1.00 1.01 1.04 1.07 1.04 0.99 0.97 0.94 

มูลค่าหุ้นตามบญัชขีองบริษัทฯ 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 

ราคาต่อหุ้นของบริษทัฯ (บาท/หุ้น) 1.12 1.13 1.13 1.16 1.21 1.17 1.11 1.09 1.06 

ที่มา:   Capital IQ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง
เท่ากับ 0.94 – 1.07 เท่า อันส่งผลให้มูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 
1.06 – 1.21 บาทต่อหุ้นต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น 
เท่ากับ 0.19 – 0.34 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 13.68 – 24.57  ของราคาเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุน 

▪ วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นดว้ยอัตราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิต่อหุ้น (P/E) เป็นการน าก าไรสุทธิต่อหุ้นบรษิทัฯ 
ตามที่ปรากฏในงบการเงินงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คูณด้วยค่ามัธยฐาน 
(Median) ของอัตราส่วน P/E ของบริษัทท่ีเทียบเคียงข้างต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงาน 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ขาดทุนเท่ากับ 75.98 ล้านบาท ท าให้ก าไร
สุทธิต่อหุ้นบริษัทฯ มีค่าติดลบ เท่ากับ 0.45 จึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีเปรียบเทียบ
อัตราส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียงได้ 

อย่างไรก็ดี วิธีดังกล่าวไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้าง
เงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ส่งให้ผลการประเมิน
มูลค่าด้วยวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ 

4.5 วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของบริษัทฯ วิธีนี้ ด้วยการใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วน
มูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 
( Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and amortization - “EV/EBITDA”) 
ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ของบริษัทเทียบเคียงในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ 
EBITDA ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธี
ดังกล่าวจะมีความแตกต่างของแต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกดิขึน้ 
จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ในวิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียง
กัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกใช้กลุ่มของธุรกรรมเทียบเคียงอันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ได้อ้างถึงข้างต้น 
โดยสามารถสรุปธุรกรรมเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางรายละเอียดของบริษัทท่ีธุรกรรมใกล้เคียงกัน 

บริษัทที่ออกหุ้น ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

Pado Corporation 
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายนิตยสารในประเทศญี่ปุ่น เช่น นิตยสาร Home, Hama 
Kara เป็นต้น 

The Asia Business Daily Co., Ltd. ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์และสือ่ออนไลน์ ในประเทศเกาหลี  

Jagran Prakashan Limited 
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายนิตยสาร หนังสือพิมพ ์รวมถึงธุรกจิบนสื่อออนไลน์อื่นๆใน
ประเทศอินเดีย เช่น นิตยสาร Sakhi และ หนังสือพิมพ ์Dainik Jagran เป็นต้น 

 

ตารางข้อมูลของธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกัน 

วันที่ บริษัทที่ออกหุ้น 

สัดส่วน
การเสนอ

ขาย 
(ร้อยละ) 

มูลค่าการเสนอขาย 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น
ของนักลงทุนกลุ่ม
ดังกล่าวทัง้หมด
หลังท ารายการ 

(ร้อยละ) 

อัตราส่วน 
EV/EBITDA  

(เท่า) 

ก.พ. 60  Pado Corporation 71.11 307.98 71.11 70.80x 

มี.ค. 56 The Asia Business Daily Co., Ltd. 41.01 261.93 83.91 10.60x 

เม.ย. 53 Jagran Prakashan Limited  N/A 1,510.7 N/A 6.84x 

 ค่ามัธยฐาน   10.60x 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเท่ากับ 10.60 เท่า ส าหรับก าไร
จากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EBITDA) ของ
บริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีค่าติดลบ เท่ากับ 65.85 ล้านบาท 

ตารางแสดงค่า EBITDA ของบริษัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท งวด 12 เดือนย้อนหลัง 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ (EBIT) ของบริษัทฯ  (73.20) 

(บวกกลับ) ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย  7.34 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ 

 (65.85) 

ที่มา:   งบการเงินรวมของ บริษัทฯ 

ตารางการค านวณมูลคา่หุ้นจากการเทียบกับธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกนั 

หน่วย : ล้านบาท 
งวด 12 เดือนย้อนหลัง 

ค่ามัธยฐาน 

อัตราส่วน EV/EBITDA  10.60 

EBITDA ของ NINE  (65.85) 

มูลค่ากิจการ  N/A 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  149.30 
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หน่วย : ล้านบาท 
งวด 12 เดือนย้อนหลัง 

ค่ามัธยฐาน 

หัก: หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ  0.00 

หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (0.07) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น  N/A 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  170.05 

มูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)  N/A 
 

เนื่องจาก EBITDA ของบริษัทฯ ส าหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีค่าติดลบ เท่ากับ 
65.85 ล้านบาท จึงไม่มีสามารถประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกันได้ นอกจากน้ี การ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความแตกต่างของแต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของ
ธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีท่ีอาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน 

4.6 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 2 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“NGE”) และบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด (“OWM”) 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่ าของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

กระแสเงินสดกรณีฐานก่อนการด าเนินการเพิ่มทุน ควรจะประเมินรวมกับบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วย

วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the parts - SOTP) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

แผนภูมิ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
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ตารางรายละเอียดโครงการสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัท ธุรกิจ 
สัดส่วนการถือหุ้นของ
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

วิธีการประเมิน 

บริษัท เนชั่น อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
เอ็ดดเูทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
(“NINE”) 

ด าเนนิธุรกิจส านกัพิมพ์ โดย
ผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพมิพ์ใน
รูปแบบหนังสือพอ็กเกต็บุ๊ค 
และเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย
หนังสือพิมพต์่างประเทศและ
นิตยสารต่างประเทศ รวมทั้ง
เป็นตัวแทนขายสมาชกิ และ
ตัวแทนขายโฆษณาให้กับ
หนังสือพิมพ ์The Yomiuri 
Shimbun ที่พมิพ์ในประเทศ
ไทย และนิตยสารต่างประเทศ 

เป็นบริษัทแม ่
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดเูท
นเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“NGE”) 

ด าเนนิธุรกิจส านกัพิมพ์โดย
ผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพมิพ์
ส าหรับเยาวชนเพื่อการศกึษา 
และบันเทิง ส าหรับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายหลกัทีเ่ป็น
เยาวชนอายุไม่เกนิ 18 ปี โดย
มุ่งเนน้หนังสอืการ์ตนูยอดนิยม
ที่ได้รับลิขสทิธิ์จากส านักพมิพ์
ชั้นน าในทวีปเอเชีย และกลุ่ม
ประเทศแถบยุโรป อเมรกิา 
และออสเตรเลีย 

บริษัทฯ ถอืหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.74 

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

บริษัท วนัเวิลด์ มีเดีย จ ากดั 
(“OWM”) 

ด าเนนิธุรกิจเกี่ยวกับการ
ให้บริการขอ้มูลข่าวสารใน
รูปแบบของสือ่ออฟไลน์ และ
ออนไลน ์

บริษัทฯ ถอืหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) 

 

ทั้งนี้ NGE เป็นบริษัทย่อยที่มีการประกอบธุรกิจส านักพิมพ์โดยผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนเพื่อ

การศึกษา และบันเทิง โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ช้ันน า และ OWM เป็น

บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดย OMW จด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 จึงพึ่งเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ ส าหรับบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท 

ผู้บริหารมีแผนธุรกิจในการด าเนินงานในอนาคตที่จะกล่าวต่อไป และเป็นบริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงก าหนดวิธีการประเมินมูลค่าของ NGE และ 

OWM ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 

 

 

 

 



   

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน                      บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   

 

84 | หน้า 

 

ตารางโครงสร้างรายไดข้องบริษัทฯ NGE และ OWM ปี 2558 - ไตรมาสที ่2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โครงสร้างรายได้         

ธุรกิจส านกัพิมพ ์ 115.41 50.70 89.74 49.25 76.36 48.25 21.86 40.09 

ธุรกิจตัวแทน

จ าหน่ายสิ่งพิมพ์

ต่างประเทศและ

บริการที่เกี่ยวข้อง 

65.54 28.79 54.72 30.03 49.55 31.31 21.06 38.62 

ธุรกิจดิจิตอล 1.87 0.82 3.63 1.99 2.84 1.79 1.06 1.94 

ธุรกิจด้านการศึกษา 28.20 12.39 13.19 7.24 8.53 5.39 0.24 0.44 

ธุรกิจโฆษณาบน

หนังสือพิมพ์แจกฟรี

และสื่อออนไลน ์

- - - - - - 1.25 2.29 

รายได้จากการขาย

และการให้บรกิาร 
211.02 92.71 161.28 88.51 137.28 86.74 45.47 83.39 

รายได้อื่น1/ 16.60 7.29 20.93 11.49 20.99 13.26 9.06 16.61 

รวม 227.62 100.00 182.21 100.00 158.27 100.00 54.54 100.00 

ที่มา:  แบบ 56-1 ของ NINE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
หมายเหตุ:  1/ รายได้อื่น เช่น รายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ 
 

ตารางสรุปสดัส่วนรายได้ของบริษัทฯ NGE และ OWM ป ี2558 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สัดส่วนรายได ้         

รายได้บริษัทฯ 1/ 152.45 65.15 117.38 61.43 107.21 62.74 40.7 70.06 

รายได้ NGE 1/ 81.55 34.85 73.69 38.57 63.66 37.26 16.13 27.77 

รายได้ OWM 1/ - - - - - - 1.26 2.17 

รวม 234.00 100.00 191.07 100.00 170.87 100.00 58.09 100.00 

ที่มา:  งบการเงินของบริษัทฯ NGE และ OWM ปี 2558 - 2560 ทั้งนี้ ส าหรับงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินที่ผ่านการสอบ
ทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับ NGE และ OWM เป็นข้อมูลจากงบการเงินภายในที่ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561  

หมายเหตุ:  1/ รายได้ ประกอบด้วย รายได้จากการขายและให้บริการ รายได้อื่นๆ และดอกเบี้ยรับ 

 

4.6.1 มูลค่าบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระท าการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่บริษัทฯ  คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของบริษัทฯ (Free 
Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา
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ประมาณ 5 ปี (ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 - 2566) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทฯ จะยังคงด าเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน เป็นไปภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้น า FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital) (“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยน าผลรวมของกระแสเงินสดคดิ
ลดดังกล่าวมารวมกับเงินสดและสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยอ้างอิงข้อมูล และ
สมมติฐานที่ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งการประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) รายได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของ NINE โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลงบการเงิน

ของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร

เป็นหลัก โดยรายได้ของ NINE แบ่งเป็น 5 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) รายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์จากการผลิตและ

จ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค (2) รายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ นิตยสารต่างประเทศ และสมาชิกออนไลน์ต่างประเทศ (3) รายได้จาก

ธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน (4) รายได้จากสายธุรกิจดิจิทัลจากการผลิตและจ าหน่ายสื่อ

สิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (5) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการอื่น ๆ รวมทั้ง

รายได้จากการขายเศษซาก เป็นต้น โดยมีสมมติฐานในการประมาณการ ดังน้ี 

• รายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเกต็บุ๊ค 

แหล่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ โดยหลักเกิดจากรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่บริษัทฯ 

ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียน และส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงจากทั้งในและต่างประเทศเป็นส าคัญ ซึ่งจะมีรายได้

ค่าบริการจากการรับจ้างพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าบริการจากการขายโฆษณาบนสิ่งพิมพ์เพียงเล็กน้อย ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์จากข้อมูลของบริษัทฯ ในอดีต และจากการ

สัมภาษณ์จากผู้บริหาร โดยประมาณการรายได้ในช่วงปี 2561 ที่อัตราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 11.50 ต่อ

ปี ตามการอัตราการลดลงของรายได้จากธุรกิจในปี 2560 เนื่องจากในช่วงปี 2557 - 2560 ปีที่ผ่านมา 

อุตสาหกรรมส านักพิมพ์ในประเทศไทยในภาพรวมก าลังซื้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ร้อยละ 5.00 – 12.00 

เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ท าให้แนวโน้มอัตราการอ่านหนังสือ

ของคนไทยในช่วงอายุต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงดังที่กล่าวถึงในภาพรวมภาวะอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเห็นได้จาก

แนวโน้มการปิดตัวของร้านขายหนังสือรายย่อยท่ีมีการปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประมาณการอัตราการ
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เติบโตของปี 2561 ของผู้บริหารที่มีค่าลดลงเท่ากับร้อยละ 11.50 จึงสอดคล้องกับแนวโน้มภาพรวมของตลาด 

และเพื่อรับมือกับแนวโน้มของตลาดที่เป็นช่วงขาลง บริษัทฯ จึงพิจารณาวางแผนก าหนดสิ่งพิมพ์และรูปแบบ

เนื้อหาของหนังสือท่ีจะด าเนินการผลิตโดยคัดเลือกหนังสอืท่ีมีชื่อเสียงจากตา่งประเทศ มีเนื้อหาดี น่าเชื่อถือที่อยู่

ในกระแสที่เป็นความสนใจตรงกับความต้องการของผู้อ่าน สามารถเจาะกลุ่มผู้อ่านที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้ง

เพิ่มช่องทางการขายไปยังแหล่งใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์ของสมาคมผู้

จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่คาดการณ์ว่า แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต

จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทางบริษัทฯ จึงประมาณการอัตราเติบโตรายได้ของปี 2562 - 2565 เท่ากับร้อยละ 0.00 

ต่อปี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ
ส านักพิมพ ์

35.45 23.58 20.87 7.17 11.30 18.47 18.47 18.47 18.47 18.47 18.47 

อัตราการเติบโต (ร้อย
ละ) 

(25.12) (33.49) (11.50) N/A N/A (11.50) - - - - - 

 

• รายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง  

รายได้หลักเกิดจากรายได้จากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shumbun  และนิตยสาร

ต่างประเทศ รับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shumbun รวมถึงบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

ต่างประเทศ โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะไม่มีรายได้จากเป็นตัวแทนจ าหน่าย รับจ้าง

พิมพ์ และการบริการจัดส่งของหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shumbun และนิตยสารต่างประเทศ เนื่องจาก 

The Yomiuri Shumbun ได้แจ้งยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shumbun ทั้งหมด 

สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางธุรกิจของทาง The Yomiuri Shumbun ที่เปลี่ยนไปใช้สื่อออนไลน์

แทน ส่วนยอดรายได้จากตัวแทนจ าหน่ายของนิตยสารในช่วงที่ผ่านมามีมูลค่าน้อยมากและไม่คุ้มค่าต้นทุนใน

การด าเนินงาน บริษัทฯ จึงพิจารณาเลิกสัญญาเช่นเดียวกัน  ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการ

รายได้ช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2561 ที่ยังไม่หมดสัญญา เท่ากับยอดรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในเดือน

กรกฎาคม 2561  

ตารางรายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ตา่งประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากธุรกิจเป็นตวัแทน
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ
และบริการที่เกีย่วขอ้ง 

65.55 51.95 46.81 21.06 5.74 26.80 - - - - - 
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• รายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน  

รายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน แบ่งเป็นรายได้ 3 ส่วน ได้แก่ รายได้จากการจัดท าคู่มือ

ส าหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบ Admission รายได้จากการโฆษณาของรายการ Hello English และโฆษณา

บน Website ของบริษัทฯ (NJ Digital) และรายได้จากการจัดสัมมนาหรือ Event บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้

ในธุรกิจนี้จะค่อนข้างคงที่ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการจัดท าคู่มือ หรือหนังสือส าหรับ Admission ในทุก ๆ ปี ปี

ละครั้ง และมีการจัดสัมมนาหรือ Event อย่างเป็นประจ าทุกปีละ 2 งาน ขณะที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 

เป็นต้นไป จะไม่มีรายได้จากการโฆษณาของรายการ Hello English และโฆษณาบน Website ของบริษัทฯ (NJ 

Digital) เนื่องจากบริษัทฯ เลิกผลิตรายการ Hello English สาเหตุจากรายได้ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต 

ดังนั้น จึงก าหนดสมมติฐานให้รายได้ปี 2561 เท่ากับปี 2560 และประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้จาก

การจัดท าคู่มือส าหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบ Admission  และรายได้จากการจัดสัมมนาหรือ Event ปี 

2561 – 2566 ที่ร้อยละ 0.00 ต่อปี รายละเอียดดังนี้ 

ตารางรายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากธุรกิจดา้น
การศึกษาจากสือ่การเรียน
การสอน (ไม่รวมรายได้
จากการโฆษณาของ
รายการ Hello English) 

8.02 8.25 6.24 0.10 6.14 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) (13.46) 2.91 (24.37) N/A N/A - - - - - - 
รายได้จากการโฆษณาของ
รายการ Hello English ที่
ไม่มีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2561 เป็นต้นไป 

0.02 0.37 2.24 0.14 - - - - - - - 

 

• รายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล จากการผลิตและจ าหน่ายสื่งสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

ที่มารายได้จากการผลิตและจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง  Website 

NSTORE.net, Application Nationbooks, Application ของพันธมิตร บน iOS และ Android และบนSocial 

media ต่าง ๆ จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของช่องทางการจ าหน่ายของออนไลน์ในปัจจุบันของร้านหนังสือใน

ประเทศไทยที่มีความตั้งใจจะเพิ่มการลงทุนในช่องทางออนไลน์ อาทิ ร้านหนังสือ SE-ED ร้านนายอินทร์ และ 

B2S เป็นต้น ประกอบกับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในประเทศไทยก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โทรศัพท์มือถือ หรือ

สมาร์ทโฟนกลายเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทย และก าลังเข้าสู่ยุคของพฤติกรรมผู้อ่านที่

หันไปสนใจการอ่านในช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
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รายได้จากธุรกิจดิจิทัลเติบโตที่อัตราร้อยละ 7.38 เท่ากับอัตราการเติบโตในปี 2560 ซึ่งสะท้อนธุรกิจปัจจุบัน

ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางรายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล จากการผลิตและจ าหน่ายสืง่สิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 ม.ค.-
มิ.ย.61  

ก.ค.-
ธ.ค. 61  

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ส า ย ธุ ร กิ จ
ดิจิทัล 

0.99 1.90 2.04 1.06 1.14 2.20 2.36 2.53 2.72 2.92 3.13 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 36.07 92.59 7.38 N/A N/A 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 7.38 

• รายได้อื่น ๆ  

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้ค่าบริการส่วนกลาง ค่าบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายได้จากการขายเศษ

ซาก และค่าบริการอื่น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้อื่นเท่ากับปี 2560 เนื่องจากรายได้

ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจากค่าบริการส่วนกลางที่มีค่าบริการคงที่ เว้นแต่รายได้จากค่าบริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จะไม่มีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ จะด าเนินการขายระบบโปรแกรมให้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ในเดือนดังกล่าว รวมถึงรายได้ค่าบริหารจัดการที่บริษัทฯ เข้าไปช่วยเหลือ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งคราว จึงจะไม่น ามารวมในการประมาณการด้วย

เช่นกัน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตารางรายได้อ่ืน ๆ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-ธ.ค. 

611/ 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้อื่น ๆ 11.36 16.99 22.00 9.05 11.33 20.38 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64 

ที่มา:     1/ ประมาณการรายได้อื่นดังกล่าว ไม่รวมรายได้ค่าบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป และไม่รวมถึงรายได้ที่ไม่เกิดข้ึนเป็นประจ า 

• สรุปประมาณการรายได้  

จากการประมาณการรายได้ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประมาณการรายได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม 

2561 – 2566 ได้ดังนี้ 
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ตารางสรุปประมาณการรายได้ชองบรษิัทฯ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 ม.ค.-
มิ.ย.61  

ก.ค.-
ธ.ค. 61  

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากกลุ่มธุรกจิ
ส านักพิมพ ์

35.45 23.58 20.87 7.17 11.30 18.47 18.47 18.47 18.47 18.47 18.47 

รายได้จากธุรกิจเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการที่
เกี่ยวขอ้ง 

65.55 51.95 46.81 21.06 5.74 26.80 - - - - - 

รายได้จากธุรกิจดา้น
การศึกษาจากสือ่การเรียน
การสอน (ไม่รวมรายได้จาก
การโฆษณาของรายการ 
Hello English) 

8.02 8.25 6.24 0.10 6.14 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 6.24 

รายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล 0.99 1.90 2.04 1.06 1.14 2.20 2.36 2.53 2.72 2.92 3.13 
รายได้อื่น ๆ 11.36 16.99 22.00 9.05 11.33 20.38 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64 
รวมรายได ้ 121.36 102.67 97.96 38.44 35.64 74.08 45.71 45.88 46.07 46.27 46.48 

 
2) ต้นทุนขายและการให้บริการ  

ต้นทุนขายและการให้บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าหนังสือ ค่าจัดท าต้นฉบับ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ 

หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ค่าจัดส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายพนักงาน ซึ่งสามารถสรุปต้นทุนขายและบริการตาม

ประเภทของรายได้ของแต่ละกลุ่มตามที่กล่าวในข้างต้น ได้ดังนี้ 

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ 

รายการ สมมติฐาน 
ต้นทุนค่าหนังสือ ค่าจัดท าต้นฉบับ และค่าบริการขนส่ง
ส าหรับรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อก
เก็ตบุ๊ค 

อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละตอ่รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุค๊ของเดือน
มกราคม - มถิุนายน ป ี2561 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 52.80 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน เนื่องจากป ี2559 – 2560 เป็นช่วงที่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบ
ธุรกิจและจ าหนา่ยสิ่งพิมพข์องกลุ่มบริษทัฯ จึงท าให้ข้อมูลต้นทุนค่าหนังสือในชว่งเวลา
ดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนต้นทุนทีแ่ท้จริง ณ ปัจจุบันได้ 

ต้นทุนค่าหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างประเทศ ค่าจ้าง
พิมพ์ และค่าจัดส่ง ส าหรับรายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวขอ้ง 

บริษัทฯ จะไม่มีต้นทุนในส่วนนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2561 เป็นต้นไป เนื่องจาก The 
Yomiuri Shumbun ได้แจ้งยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri 
Shumbun ทั้งหมด สาเหตุจากการเปลีย่นแปลงนโยบายทางธุรกิจของ The Yomiuri 
Shumbun ที่เปลี่ยนไปใช้สื่อออนไลน์แทน ประกอบกับบริษัทฯ พิจารณายกเลิกสัญญาการ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายของนิตยสารต่างประเทศ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางเงินอิสระจึงประมาณการ
ต้นทุนของเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ปี 2561 เท่ากับต้นทุนค่าหนังสือพิมพ์ และ
นิตยสารต่างประเทศ ค่าจ้างพิมพ ์และค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นจริงในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 
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รายการ สมมติฐาน 
ต้นทุนค่าหนังสือ ค่าจัดท าต้นฉบับ และต้นทุนการจัด
สัมมนา ส าหรับรายได้จากธุรกจิด้านการศึกษาจากสื่อ
การเรียนการสอน  

อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละตอ่รายได้จากธุรกิจด้านการศึกษาจากสื่อการเรียนการสอน (ไม่
รวมรายได้จากการโฆษณาของรายการ Hello English เนื่องจากบริษัทฯ เลิกผลิตรายการ 
Hello English) ตามค่าเฉลี่ยของปี 2559 - 2560 เท่ากับร้อยละ 20.85 ซ่ึงโครงสร้างต้นทุน
ในช่วงปี 2559 -2560 ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการประกอบธรุกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ แต่อยา่งใด 

ต้นทุนค่าหนังสือ ส าหรับรายได้จากสายธุรกิจดิจิทัล 
อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละตอ่รายได้จากสายธุรกจิดิจิทัลตามค่าเฉลีย่ของปี–2559 - 2560 
เท่ากับร้อยละ 5.81 ซ่ึงโครงสร้างต้นทุนในช่วงปี 2559 -2560 ไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แต่อยา่งใด 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน 
ประมาณการค่าใช้จา่ยเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ป ี2561 ให้เท่ากับค่าใช้จา่ยเดือน
มกราคม - มถิุนายน ป ี2561 ส าหรับปี 2562 – 2566 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับ
ร้อยละ 5.00 ตามนโยบายของบริษัทฯ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ป ี2561 ให้เท่ากับค่าใช้จา่ยเดือน
มกราคม – มิถุนายน ป ี2561 ส าหรับป ี2562 – 2566 ประมาณการอัตราการเติบโต
เท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 

 

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ต้นทุนการผลิตและ
จ าหน่ายหนังสือพอ็ก
เก็ตบุ๊ค 

 16.25   19.44   30.89   3.79  5.96  9.75   9.75   9.75   9.75  9.75 9.75 

ร้อยละของรายได้จาก
การผลิตและจ าหน่าย
หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค  

45.84 82.44 148.00 52.80 N/A 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 

ต้นทุนการผลิตและ
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

38.07 28.63 26.02 12.07 3.80 15.87 - - - - - 

ต้นทุนธุรกิจด้าน
การศึกษาจากสือ่การ
เรียนการสอน  

 2.05   2.43   0.77   0.04   1.26   1.30   1.30   1.30   1.30   1.30   1.30  

ร้อยละของรายได้จากสื่อ
การเรียนการสอน 

25.51 29.42 12.28 38.07 N/A 20.85 20.85 20.85 20.85 20.85 20.85 

ต้นทุนจากสายธุรกจิ
ดิจิทัล 

- 0.13 0.10 0.07 0.05 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 

ร้อยละของรายได้จาก
สายธุรกจิดิจิทัล 

- 6.61 5.01 6.98 N/A 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน
พนักงาน 

21.26 14.72 10.93 5.44 5.44 10.88 11.43 12.00 12.60 13.23 13.90 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  0.92 0.83 0.66 0.40 0.40 0.80 0.81 0.83 0.84 0.86 0.88 
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หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รวมต้นทุนขายและ
ให้บริการ 

78.54 66.18 69.36 21.81 16.92 38.73 23.43 24.03 24.66 25.32 26.01 

 

3) ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 

และต้นทุนคงที ่(Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย อาทิ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 

ค่าส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา ค่าคอมมิชช่ัน และค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนผันแปร ปี 2561 – 2566 อ้างอิงจากสัดส่วนร้อยละต่อรายได้รวมตาม

ค่าเฉลี่ยของป ี2559 - 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 8.14 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าใช้จ่ายของ

พนักงาน ค่าใช้จ่ายในส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลาง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประมาณการต้นทุนคงที่ ปี 2561 - 2566 โดยให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนพนักงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม 

– ธันวาคม 2561 เท่ากับค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานของเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 และส าหรับปี 2562 – 

2566 มีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามนโยบายของบริษัทฯ และส าหรับค่าใช้จ่ายคงที่อื่น ช่วง

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2561 เท่ากับของเดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2561 เว้นแต่ค่าบริการส่วนกลางที่

ต้องช าระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG จะประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบายใหม่ของบริษัทที่

เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG และส าหรับปี 2562 – 2566 ก าหนดอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี ตาม

อัตราเงินเฟ้อ 

ตารางประมาณการต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ต้นทุนผันแปร            
ค่าใช้จ่ายในการขาย 12.22 6.06 7.50 1.66 2.71 4.37 2.20 2.22 2.23 2.25 2.27 
ร้อยละของรายได้รวม 9.23 6.68 9.59 5.61 N/A 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14 
ต้นทุนคงที่            
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 9.97 10.14 14.61 5.25 5.25 10.50 11.02 11.57 12.15 12.75 13.39 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1/ 30.60 36.37 29.21 13.78 14.20 27.98 28.55 29.12 29.70 30.29 30.90 
รวมค่าใช้จ่าย 52.78 52.57 51.32 20.69 22.16 42.85 41.77 42.90 44.08 45.30 46.56 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน 

0.23 24.01 163.46 85.99 - 85.99 - - - - - 

หมายเหตุ:    1/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลาง  
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4) ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ร้อยละ 20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยสรรพากร  ทั้งนี้ จากการ

ประมาณการปี 2561 – 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิมาโดยตลอด 

5) เงินทุนหมุนเวียน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และข้อมูลจากงบการเงินในอดีตของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

ประมาณการสมมติฐานส าหรับเงินทุนหมุนเวียน ดังน้ี 

รายการ สมมติฐาน 

ลูกหนี้การค้า 

ส าหรับลูกหนีก้ารค้า – กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการยอด
ลูกหนี้เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่มีรายการ
ขายสินค้า และโฆษณาผ่านทางบริษัททีเ่กี่ยวขอ้งกันในกลุ่ม NMG อกีต่อไป ประกอบกับ
ยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดที่ค้างนาน และได้ถูกตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสญูโดยผู้สอบ
บัญชีตามงบการเงิน ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561  
ส าหรับลูกหนีก้ารค้า - กจิการอื่น ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาการ
เก็บหนี้เฉลี่ยป ี2561 - 2566 อ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 – มถิุนายน 2561 ซ่ึงประมาณ 13 
วัน เพื่อสะทอ้นสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยไม่รวมลูกหนี้การค้า - อื่น ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการเป็นตัวแทนจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun และนิตยสาร
ต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่มีการด าเนินงานในส่วนดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็น
ต้นไป  

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 

ส าหรับลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประมาณการ
ยอดลูกหนี้เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2561 เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่มี
รายการที่เกีย่วข้องกันอกีต่อไป ประกอบกับยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดที่ค้างนาน และได้
ถูกตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยผู้สอบบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มถิุนายน 
2561 อย่างไรก็ตาม ลูกหนีห้มุนเวียนอืน่ราย NGE เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  
และยังคงมีธุรกรรมระหว่างกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาการ
เก็บหนี้เฉลี่ยป ี2561 -2566 ของลูกหนีห้มุนเวียน NGE เท่ากับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ของปี 2560 – มิถุนายน 2561 หรือประมาณ 546 วัน เพือ่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ
บริษัทฯ 

รายได้ค้างรับ  
ที่ปรึกษาทางการเงินประมาณเท่ากับร้อยละของรายได้รวมตามค่าเฉลี่ยของปี 2560 – 
มิถุนายน 2561 เท่ากับร้อยละ 2.05 เพือ่สะท้อนสถานการณ์ปัจจบุันของบริษัทฯ 

สินค้าคงเหลือ 

ตามที่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงปี 2559 – 2560 บริษัทฯ เพิ่มความ
ระมัดระวังในการผลิตหนังสือใหม่ และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพือ่มิให้มีสินค้าคงเหลือ
มากขึ้น ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาสินค้าคงเหลืออ้างอิงค่าเฉลี่ย
ของปี 2560 - มิถุนายน 2561 โดยประมาณ 41 วัน เพือ่สะท้อนสถานการณ์ปจัจุบันของ
บริษัทฯ 

เจ้าหนี้การค้า 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาการช าระหนี้อา้งอิงค่าเฉลี่ยของปี 
2560 - มิถุนายน 2561 โดยประมาณ 26 วัน โดยไม่รวมเจ้าหนีก้ารค้าที่เกีย่วขอ้งกับการ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายหนังสือพิมพ ์The Yomiuri Shimbun และนิตยสารตา่งประเทศ 
เนื่องจากจะไม่มีการด าเนินงานในส่วนดงักล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป 
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รายการ สมมติฐาน 

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาการช าระหนี้อา้งอิงค่าเฉลี่ยของปี 
2560 - มิถุนายน 2561 โดยประมาณ 5 วัน เพือ่สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการเท่ากับร้อยละของค่าใช้จ่ายรวมตามค่าเฉลี่ยของปี 
2560 – มิถุนายน 2561 เท่ากับร้อยละ 1.32 เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ 

 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

รายการ 
ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค. - มิ.ย. 

2561 
ก.ค. 2561 - 2566 

ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น (วัน) 10 18 12 14 13 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (วัน) 638 667 500 592 546 

รายได้ค้างรับ (ร้อยละ) 2.19 3.99 2.43 1.67 2.05 

สินค้าคงเหลือ (วัน) 141 49 42 40 41 

เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63 28 30 22 26 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (วัน) 29 23 6 5 5 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ร้อยละ) 2.06 2.00 0.94 1.69 1.32 

ที่มา:      งบการเงินของบริษัทฯ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

6) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตส าหรับการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ 

เพื่อการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

ส านักงานในแต่ละปี นอกจากน้ี บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการย้ายที่ตั้งส านักงานของบริษัทฯ จึงมีค่าใช้จ่ายใน

การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตารางประมาณการค่าใช้จา่ยในการลงทุนในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท 

ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

2558 2559 2560 

ม.ค.- 

มิ.ย. 

2561 

ก.ค.-

ธ.ค. 

2561 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

เ ค รื่ อ ง ต ก แ ต่ ง แ ล ะ

เครื่องใช้ส านักงาน 
0.18 0.002 - - 5.00 5.00 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.21 - 10.11 - 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 

ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ 11.91 2.28 0.97 0.31 0.67 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

ที่มา:   ข้อมูลจาการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และงบการเงินของบริษัทฯ 

 

 



   

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน                      บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   

 

94 | หน้า 

 

7) ค่าเสื่อมราคา 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงท่ีตามวิธีเสน้ตรง โดย

ค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกค านวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

ตารางค่าเสื่อมราคา 

สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 5 ป ี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 ป ี

ยานพาหนะ 5 ป ี

โปรแกรมคอมพวิเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์ 5 ป ี

ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ  3 – 7 ปี 

ค่าลิขสิทธิ์รายการ 2 ป ี
ที่มา:    อ้างอิงตามงบการเงินของบริษัทฯ 

8) สรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของบริษัทฯ 

 ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

ห น่ ว ย  : ล้ า น
บาท 

2558 2559 2560 
ม.ค. - 
มิ.ย.61 

ก.ค.-
ธ.ค.61 

2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากการ
ขาย 

132.37 90.62 78.20 29.54 24.31 27.07 27.24 27.43 27.63 27.84 

ต้นทุนขาย (84.36) (62.36) (47.20) (21.03) (16.92) (23.43) (24.03) (24.66) (25.32) (26.01) 

ก าไรขั้นต้น 1/  48.01 28.26 31.00 8.51 7.39 3.63 3.21 2.77 2.31 1.84 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
ขายและบริหาร 

(52.78) (52.57) (51.32) (20.69) (22.16) (41.77) (42.90) (44.08) (45.30) (46.56) 

ผลขาดทุน และ
การด้อยค่า 2/ 

(0.23) (24.01) (163.46) (85.99) - - - - - - 

รายได้อื่น 11.36 16.99 22.00 9.05 11.33 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64 

ดอกเบี้ยรับ 8.72 9.77 7.01 2.11 1.13 1.08 0.57 0.46 0.34 0.21 

EBITDA 15.08 (21.56) (154.78) (87.00) (2.31) (18.41) (20.49) (22.21) (24.00) (25.87) 

ค่ า เ สื่ อ ม ร าคา 
แ ล ะ ค่ า ตั ด
จ าหน่าย 

7.29 4.62 3.39 2.12 2.27 2.49 2.39 2.59 2.62 1.89 

EBIT 7.79 (26.19) (158.17) (89.13) (4.58) (20.90) (22.88) (24.80) (26.63) (27.75) 
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 ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

ห น่ ว ย  : ล้ า น
บาท 

2558 2559 2560 
ม.ค. - 
มิ.ย.61 

ก.ค.-
ธ.ค.61 

2562 2563 2564 2565 2566 

ตน้ทุนทาง
การเงนิ3/ 

0.64 0.58 0.59 0.30 0.17 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

รายได้
(ค่าใชจ้่าย) 
ภาษเีงนิได ้

(2.46) 0.81 0.84 0.77 - - - - - - 

ก าไรสุทธิ 4.70 (25.96) (157.92) (88.66) (4.75) (21.23) (23.21) (25.13) (26.96) (28.08) 

ที่มา:     1/ ก าไรข้ันต้น และอัตราก าไรข้ันต้น ต้ังแต่ช่วงปี 2562 – 2566 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดจากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะไม่มีรายได้จากธุรกิจเป็นตัวแทน
จ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง จากการยกเลิกสัญญาของ The Yomiuri Shimbun และนิตยสารต่างประเทศ ต้ังแต่เดือนกันยายน 2561 
เป็นต้นไป รวมถึงไม่มีรายได้จากการโฆษณาของรายการ Hello English ที่เลิกด าเนินการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ขณะที่บริษัทฯ มีต้นทุนคงที่
ที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเติบโตของค่าใช้จ่ายเงินเดือนที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามนโยบายของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

2/ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2559 จ านวน 20.83 ล้านบาท เนื่องจากปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ , ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน NGE ในปี 2560 จ านวน 163.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุน NGE สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในเงินลงทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน NGE พิจารณาจากมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ 
NGE ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ และอัตราคิดลดซึ่งค านวณจากวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน และค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ NGE และบริษัทในกลุ่ม NMG ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 จ านวน 80.55 ล้านบาท เป็นส าคัญ 

3/ ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร และดอกเบี้ยจากการต้ังประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

9) อัตราคิดลด 

ในการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของบริษัทฯ (Weighted Average 

Cost of Capital - WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตรา

ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วง

น้ าหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

▪ การค านวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) 

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

โดยที ่

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.96 

Kd                 = 0 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

T  = ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00 

We  = ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100.00 

Wd  = 0 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก  
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Ke  = Rf + β x (Rm - Rf) 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ 
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.71 เนื่องจาก 
ระยะเวลา 10 ปี เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎีในพันธบัตรรัฐบาล เพราะ
เป็นช่วงเวลาของพันธบัตรรัฐบาลที่มีปริมาณการซื้อขาย หรือ
สภาพคล่องมากที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาของพันธบัตรรัฐบาล
อื่น ๆ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาแล้วว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวมีความเหมาะสม  

 Market Return (Rm) อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนใน ตลท. (SET Total 
Return Index: TRI Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม 2551 - ปี 2561) มีค่าเท่ากับร้อยละ 13.28 

Adjusted Beta (β) Leverage Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital 
IQ) เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ต่ า จึงไม่สามารถใช้
สะท้อนค่าที่ เหมาะสมได้ โดยค่าดังกล่าวได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงิน (Financial Leverage) และปรับปรุง
ความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk) แล้ว เพื่อน ามาใช้ในการ
ค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยมีค่าเท่ากับ 
0.59 อ้างอิงจากบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) บริษัท Dogan 
Gazetecilik A.S. บริษัท Utusan Melayu (Malaysia) Berhard 
บริษัท Sambhaav Media Limited บริษัท AS Ekpress Grupp 
และบริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน)  

ดังนั้น  

Ke  = 2.71% + [0.59 x (13.28% – 2.71%)] = 8.96% 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ย ดังนั้น  

WACC  = (8.96% x 100%) + 0.00% 

  =  8.96% 

10) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ เดือนกรกฎาคม 2561 – 2566 

หน่วย: ล้านบาท 
ก.ค.-ธ.ค.

61 
2562 2563 2564 2565 2566 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน:       

ก าไรสุทธ ิ (4.74) (21.23) (23.21) (25.13) (26.96) (28.08) 

ค่าเส่ือมราคา 2.27 2.49 2.39 2.59 2.62 1.89 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 6.98 5.76 0.87 0.06 0.18 0.18 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธิ 4.51 (12.98) (19.95) (22.48) (24.16) (26.01) 

กระแสเงินสดจากการลงทุน:       

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 1/ 1.55 (1.67) (1.67) (1.67) (1.67) (1.67) 

กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธ ิ 1.55 (1.67) (1.67) (1.67) (1.67) (1.67) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ 6.06 (14.65) (21.62) (24.15) (25.83) (27.68) 

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธ ิ 5.80 (12.88) (17.44) (17.88) (17.55) (17.27) 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)      (308.87) 

อัตราคิดลด (ร้อยละ)      8.96 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย      (192.64) 

ที่มา:     1/ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2561 บริษัทฯ จะด าเนินการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG ที่ราคาเท่ากับมูลค่าทางบัญชี

สุทธิ  
โดยมลูค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสตูรค านวณ ดังต่อไปนี้ 

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (308.87) 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าติดลบเท่ากับ 27.68 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี  

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.96 

 

ตารางมูลค่าหุ้นบริษัทฯ ด้วยวิธี DCF 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 – 2566 (77.21) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของบริษัทฯ  (192.64) 

มูลค่ากิจการของบริษัทฯ (Enterprise Value) (269.85) 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 49.87 

บวก: เงินลงทุนชั่วคราว1/ ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2561 89.86 
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หน่วย: ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของบริษัทฯ (130.12) 

หมายเหตุ:    1/ เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วยเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน และตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า (ในกองทุนส่วนบุคคล) 

▪ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาว  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิด
ลด (Discount Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการประเมินมูลค่ากิจการ โดยช่วงเปลี่ยนแปลงร้อยละ +/- 5.00 สะท้อนถึงความอ่อนไหว
ในปัจจัยที่ส าคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นช่วงความอ่อนไหวท่ีมีความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็น
ระดับความน่าเช่ือถือที่ต่ าที่สุดที่ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของกิจการมี
ช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไป ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่าเป็นช่วงที่มีความ
เหมาะสม 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการบริษัทฯ ที่ค านวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach) กรณีฐานเท่ากับค่าติดลบเท่ากับ 130.12 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของ (Sensitivity Analysis) ของ (1) 
อัตราส่วนคิดลด (Discount Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) 
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธ ีDCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 

-5.00% -2.50% กรณีฐาน +2.50% +5.00% 

Te
rm

in
al

 G
ro

wt
h 

Ra
te

 -0.50% (145.11) (136.93) (129.16) (121.78) (114.75) 

-0.25% (145.63) (137.43) (129.64) (122.24) (115.20) 

กรณีฐาน (146.14) (137.93) (130.12) (122.71) (115.65) 

+0.25% (146.66) (138.43) (130.61) (123.17) (116.10) 

+0.50% (147.18) (138.93) (131.09) (123.64) (116.55) 

         ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Equity Value) เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ค านวณได้อยู่ระหว่างค่าติดลบเท่ากับ 147.18 - 114.75 ล้านบาท  

4.6.2 มูลค่าบริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด  

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระท าการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่ NGE คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของบริษัท (Free Cash 
Flow to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของNGE เป็นระยะเวลา 5 ปี 
(ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - 2566) โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าNGE จะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
(Going Concern Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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- การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน เป็นไปภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้น า FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital) (“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยน าผลรวมของกระแสเงินสดคดิ
ลดดังกล่าวมารวมกับเงินสดและสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ NGE โดยอ้างอิงข้อมูล และ
สมมติฐานที่ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ
ประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของ NGE มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) รายได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของ NGE โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลงบการเงิน

และผลการด าเนินงานของ NGE ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และจากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารเป็นหลัก โดย

รายได้ของ NGE แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) รายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์ โดยผลิตและจ าหน่ายสื่อ

สิ่งพิมพ์ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป และหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจาก

ส านักพิมพ์ช้ันน าในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น (2) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ ค่าบริการและค่าเช่าที่เรียก

เก็บจาก NINE รวมทั้งรายได้จากการขายเศษกระดาษ และรายได้อื่น ๆ โดยมีสมมติฐานในการประมาณการ 

ดังนี ้

• รายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์  

แหล่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) รายได้จากการผลิต น าเข้า และจัดจ าหน่ายหนังสอื

ส าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง ทีไ่ด้รับลิขสิทธ์ิมาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป (2) รายได้จากการผลิตและ

จ าหน่ายหนังสือส าหรับเยาวชน เพื่อการศึกษา และบันเทิง โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มา

จากส านักพิมพ์ช้ันน าในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จาก

กลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์จากข้อมูลของ NGE ในอดีต และจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร โดยประมาณการรายได้

จากการผลิต น าเข้า และจัดจ าหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป  ในช่วงปี 2561 ที่

อัตราการเติบโตลดลงเท่ากับร้อยละ 30.00 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และประมาณการรายได้จากการผลิต

และจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส านักพิมพ์ในทวีปเอเชีย ในช่วงปี 2561 ท่ีอัตราการ

เติบโตลดลงเท่ากับ 21.37 ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราการลดลงของรายได้จากธุรกิจดังกล่าวในปี 2560 ทั้งนี ้เนื่องจาก

ในช่วงปี 2557 - 2560 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมส านักพิมพ์ในประเทศไทยในภาพรวมก าลังซื้อยังคงลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสนใจสื่อออนไลน์มากขึ้น ท าให้แนวโน้มอัตราการ

อ่านหนังสือของคนไทยในช่วงอายุต่าง ๆ มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับธุรกิจของ NINE ดังนั้น การประมาณการ

อัตราการเติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์จากข้อมูลของ NGE ในอดีต และจากการสัมภาษณ์จาก
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ผู้บริหารข้างต้น จึงสอดคล้องกับแนวโน้มกับภาพรวมของตลาด กอปรกับการ NGE ได้พิจารณาวิธีรับมือกับ

แนวโน้มของตลาดที่เป็นช่วงขาลงเช่นเดียวกับของ NINE NGE จึงพิจารณาวางแผนก าหนดสิ่งพิมพ์และรูปแบบ

เนื้อหาของหนังสือที่จะด าเนินการผลิตโดยคัดเลือกหนังสือที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ มีเนื้อหาดี ตรงกับความ

ต้องการของผู้อ่าน ประกอบกับการคาดการณ์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยที่

คาดการณ์ว่า แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคน

รุ่นใหม่ที่มีอายุ 15 – 18 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยร้อยละ 52.00 ของกลุ่มดังกล่าวมีอัตราการ

อ่านหนังสือที่มากขึ้น นอกจากนี้จากข้อมูลผลการส ารวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่ง

ประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่างแสดงถึงแนวโน้มความนิยมของการ์ตูนและนิยายรักมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย

สัดส่วนการอ่านหนังสือการ์ตูนปรบัตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 40.00 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 44.00 ในปี 2560 NGE 

จึงประมาณการอัตราเติบโตรายได้ของการผลิต น าเข้า และจัดจ าหน่ายหนังสือ ที่ได้รับลิขสิทธิ์ มาจากกลุ่ม

ประเทศแถบยุโรป  และรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือการ์ตูนที่ได้รับลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ช้ันน าใน

ทวีปเอเชีย รายปี 2562 - 2566 เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี (3) รายได้จากการขายสินค้าพ่วงกับสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 

กล่องหนังสือสะสม และของแถม เป็นต้น ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณารายได้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม

ค่าเฉลี่ยตามอัตราส่วนของรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือของ NGE ในช่วงป ี2559 - 2560 (4) รายได้

จากการจ าหน่ายหนังสือของในเครือผ่าน NGE จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่าในอนาคตไม่ได้มีนโยบายน า

หนังสือดังกล่าวมาจ าหน่ายผ่าน NGE แล้ว ทั้งนี้ รายได้จากจากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์สรุปดังนี ้

 

ตารางรายได้จากกลุ่มธุรกิจส านักพิมพ์ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากหนังสือที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์จากกลุ่มประเทศ
แถบยุโรป 

23.40 24.52 22.80 3.26 12.70 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 

อัตราการเติบโต (ร้อย
ละ) 

8.64 4.82 (7.03) N/A N/A (30.00) - - - - - 

รายได้จากหนั งสือ  ที่
ไ ด้ รั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ จ า ก
ส านักพิมพ์ชั้นน าในทวีป
เอเชีย 

53.21 45.62 35.87 11.25 16.95 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 

อัตราการเติบโต (ร้อย
ละ) 

(10.50) (14.28) (21.37) N/A N/A (21.37) - - - - - 

รายได้จากการขายสินค้า
พ่วงกับสื่อสิ่งพิมพ์ 

1.84 0.48 0.26 0.01 0.29 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

สัดส่วนร้อยละต่อรายได้
จ า ก ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
จ าหน่ายหนังสือทั้งหมด 

2.57 0.86 0.66 N/A N/A 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 
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หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากการจ าหน่าย
สิ่ งพิ มพ์ ของบริษั ทใน
เครือ 

0.17 0.05 0.11 0.15 - 0.15 - - - - - 

รวมรายได้จากกลุ่ม
ธุรกิจส านักพิมพ์ 

78.61 70.68 59.04 14.67 29.95 44.61 44.47 44.47 44.47 44.47 44.47 

• รายได้อื่น ๆ 

รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าบริการจัดส่งหนังสือ ค่าบริการและค่าเช่าที่เรียกเก็บจากบริษัทในเครือ รวมทั้ง

รายได้จากการขายเศษซาก และรายได้อื่น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากการ

ให้บริการและค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก NINE ซึ่งเป็นรายได้คงที่โดยอ้างอิงจากรายได้เดือน มกราคม – มิถุนายน 

2561 เว้นแต่รายได้ค่าเช่าคลังสินค้าจาก NINE ที่ไม่มีการต่อสัญญา และรายได้จากการขายเศษกระดาษและ

รายได้อื่น ๆ ตามค่าเฉลี่ยตามอัตราส่วนของรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือของ NGE ในช่วงปี 2559 – 

2560 

ตารางรายได้อ่ืน ๆ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากการให้บริการ
และค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก
NINE 

1.59 1.32 1.15 0.42 0.27 0.69 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

รายได้จากการขายเศษ
กระดาษ และรายได้อื่น ๆ 

1.34 1.69 3.47 1.05 0.80 1.85 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 

สัดส่วนร้อยละต่อรายได้
จากการผลิตและจ าหน่าย
หนังสือทั้งหมด 

1.71 2.39 5.88 N/A N/A 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 

รวมรายได้อื่น ๆ 2.94 3.01 4.62 1.46 1.08 2.54 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 

• สรุปประมาณการรายได้  

จากการประมาณการรายไดท้ี่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปประมาณการรายได้ระหว่างปี 2561 – 2566 ได้

ดังนี ้

ตารางสรุปประมาณการรายได้ของ NGE 
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หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากหนังสือที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์จากกลุ่มประเทศ
แถบยุโรป 

23.40 24.52 22.80 3.26 12.70 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 

รายได้จากหนังสือ ที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ชั้น
น าในทวีปเอเชีย 

53.21 45.62 35.87 11.25 16.95 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 28.20 

ร า ย ไ ด้ จ า ก จ า ห น่ า ย
สิ่งพิมพ์ของบริษัทในเครือ 

0.17 0.05 0.11 0.15 - 0.15 - - - - - 

รายได้จากการขายสินค้า
พ่วงกับสื่อสิ่งพิมพ์ 

1.84 0.48 0.26 0.01 0.29 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

รวมราย ได้ จากธุ ร กิ จ
ส านักพิมพ์ 

78.61 70.68 59.04 14.67 29.95 44.61 44.47 44.47 44.47 44.47 44.47 

รายได้จากการให้บริการ
และค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก
บริษัทในเครือ 

1.59 1.32 1.15 0.42 0.27 0.69 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 

รายได้จากการขายเศษ
กระดาษ และรายได้อื่น ๆ 

1.34 1.69 3.47 1.05 0.80 1.85 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 

รวมรายได้อื่น ๆ 2.94 3.01 4.62 1.46 1.08 2.54 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 
รวมรายได้ 81.55 73.69 63.66 16.13 31.02 47.15 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 

ที่มา:      สัมภาษณ์ผู้บริหาร งบการเงิน NGE และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2) ต้นทุนขายและการให้บริการ 

ต้นทุนขายและการให้บริการของ NGE ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนคงที่ (Fixed 

Cost) โดยต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ต้นทุนค่าผลิตและจ าหน่ายหนังสือท่ีได้รับลิขสิทธ์ิจากประเทศแถบยุโรป 

และที่ได้รับลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์จากประเทศในเอเชีย ค่าจัดท าต้นฉบับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับหนังสือ 

ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและอื่น  ๆ ทั้งนี้ 

ต้นทุนขายและบริการตามประเภทของรายได้ของแต่ละกลุ่มตามที่กล่าวในข้างต้น สามารถสรุปได้ตาม

รายละเอียดดังนี้ 

ตารางสมมติฐานต้นทุนขายและการให้บริการ 

รายการ สมมติฐาน 

ต้นทุนการผลิตและจ าหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
ประเทศแถบยุโรป 

อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละตอ่รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
ประเทศแถบยุโรปของเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 65.72 เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากป ี2559 – 2560 เป็นช่วงที่บริษัทฯ มีการปรับ
โครงสร้างการประกอบธุรกิจและจ าหนา่ยสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ จึงท าให้ขอ้มูลต้นทุนค่า
หนังสือในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ณ ปัจจุบันได้ 

ต้นทุนการผลิตและจ าหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
ส านักพิมพจ์ากประเทศในเอเชีย 

อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละตอ่รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก
ส านักพิมพจ์ากประเทศในเอเชียของเดือนมกราคม – มถิุนายน 2561 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 
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รายการ สมมติฐาน 
50.13 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากป ี2559 – 2560 เป็นช่วงที่บริษัท
ฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกจิและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ จึงท าให้
ข้อมูลต้นทุนค่าหนังสือในช่วงเวลาดังกลา่วไม่สามารถสะทอ้นต้นทุนที่แท้จริง ณ ปัจจุบันได ้

ค่าจัดท าต้นฉบับ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ เกีย่วกบัหนังสือ
โดยตรง 

อ้างอิงตามสัดส่วนร้อยละตอ่รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายหนังสือหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์
จากส านกัพิมพจ์ากประเทศในเอเชีย และได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศแถบยุโรป ของเดือน 
มกราคม - มถิุนายน ป ี2561 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 11.95 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน  

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน 
ประมาณการค่าใช้จา่ยเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ป ี2561 ให้เท่ากับค่าใช้จา่ยเดือน 
มกราคม - มถิุนายน 2561 ส าหรับป ี2562 – 2566 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับ
ร้อยละ 5 ตามนโยบายของบริษัทฯ 

ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วกับพนักงาน และอื่น ๆ 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ป ี2561 ให้เท่ากับค่าใช้จา่ยเดือน
มกราคม – มิถุนายน ป ี2561 ส าหรับป ี2562 – 2566 ประมาณการอัตราการเติบโต
เท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 

 

 

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ต้นทุนผันแปร            
ต้นทุนค่าหนังสือที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์จากประเทศแถบ
ยุโรป 

10.78 24.00 33.29 2.14 8.35 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 

ร้อยละของรายได้จาก
การผลิตและจ าหน่าย
หนังสือที่ ได้รับลิขสิทธิ์
จากประเทศแถบยุโรป 

46.08 97.88 146.02 65.72 N/A 65.72 65.72 65.72 65.72 65.72 65.72 

ต้นทุนค่าหนังสือที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์
จากประเทศในเอเชีย 

35.26 61.16 148.79 5.64 8.50 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 

ร้อยละของรายได้จาก
การผลิตและจ าหน่าย
หนังสือที่ ได้รับลิขสิทธิ์
จ า ก ส า นั ก พิ ม พ์ จ า ก
ประเทศในเอเชีย 

66.26 134.08 414.82 50.13 N/A 50.13 50.13 50.13 50.13 50.13 50.13 

ค่าจัดท าต้นฉบับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆเกี่ยวกับ
หนังสือโดยตรง 

3.01 4.05 4.77 1.73 3.54 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28 

ร้อยละของรายได้จาก
การผลิตและจ าหน่าย
หนังสือที่ ได้รับลิขสิทธิ์
จ า ก ส า นั ก พิ ม พ์ จ า ก

3.93 5.77 8.13 11.95 N/A 11.95 11.95 11.95 11.95 11.95 11.95 
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หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ประเทศในเอเชีย และ
ประเทศแถบยุโรป 
ต้นทุนคงที่            
เงินเดือนพนักงาน 1.71 3.54 4.17 2.05 2.05 4.10 4.31 4.53 4.76 4.99 5.24 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว กั บ
พนักงาน และอื่น ๆ 

0.38 0.49 0.51 0.21 0.27 0.49 0.86 0.89 0.92 0.95 0.98 

ร วมต้ นทุ นข า ยและ
ให้บริการ 

51.14 93.25 191.53 11.78 22.72 34.50 35.08 35.32 35.58 35.85 36.13 

 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของ NGE ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 

และต้นทุนคงที ่(Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย อาทิ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด 

ค่าส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณา ค่าคอมมิชช่ัน และค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนผันแปรเดือนกรกฎาคม 2561 – 2566 อ้างอิงจากสัดส่วนร้อยละต่อรายได้

จากการขายหนังสือทั้งหมดตามค่าเฉลี่ยของปี  2559 - 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.94 ในขณะที่ต้นทุนคงที่ 

ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายใน

ส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลาง เป็นต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุ

คงที่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 - 2566 โดยให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนพนักงาน ช่วงเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เท่ากับค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานของเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 และส าหรบั

ปี 2562 – 2566 มีอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามนโยบายของบริ ษัทฯ และส าหรับ

ค่าใช้จ่ายคงที่อื่น ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 เท่ากับของเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 เว้นแต่

ค่าบริการส่วนกลางที่ต้องช าระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG จะประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบาย

ใหม่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในกลุ่ม NMG และส าหรับปี 2562 – 2566 ก าหนดอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 

2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ NGE ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจ าซึ่งเกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญและหนี้สูญ และ การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน NGE ได้มีการปรับแผนและ

โครงสร้างทางธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันแล้วจึงคาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวอีกใน

อนาคต ทั้งนี้ รายละเอียดค่าใช้ในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ตารางประมาณการต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ต้นทุนผันแปร            
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หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจริง ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค. 61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5.55 2.57 3.66 0.75 1.44 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
ร้อยละของรายได้จาก
การขายหนังสือทั้งหมด 

7.23 3.67 6.22 5.10 N/A 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 

ต้นทุนคงที่            
เงินเดือนพนักงาน 7.52 6.93 6.07 2.95 2.95 5.90 6.19 6.50 6.83 7.17 7.53 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
พนักงาน 

2.91 3.24 2.19 0.85 0.93 1.78 2.32 2.38 2.43 2.48 2.54 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1/ 16.98 16.90 16.37 6.17 7.52 13.69 13.90 14.17 14.46 14.75 15.04 
รวมค่าใช้จ่าย 32.96 29.65 28.29 10.72 12.84 23.56 24.60 25.24 25.90 26.58 27.29 
ค่า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และหนี้สูญ 

1.85 0.98 4.90 5.17 - 5.17 - - - - - 

ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง - - 203.06 - - - - - - - - 
หมายเหตุ:    1/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการส่วนกลาง  

4) ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของ NGE โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อย

ละ 20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยสรรพากร ทั้งนี้ จากการประมาณ

การปี 2561 – 2566 NGE มีผลขาดทุนสุทธิโดยตลอด 

5) เงินทุนหมุนเวียน 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และข้อมูลจากงบการเงินในอดีตของ  NGE ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง

ประมาณการสมมติฐานส าหรับเงินทุนหมุนเวียน ดังน้ี 

รายการ สมมติฐาน 

ลูกหนี้การค้า 

ส าหรับลูกหนีก้ารค้า – กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการยอด
ลูกหนี้เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน ปี 2561 เนื่องจาก NGE จะไมม่ีรายการ
ขายสินค้า ผา่นทางบริษัทที่เกีย่วขอ้งกันในกลุ่ม NMG อีกต่อไป ประกอบกับยอดลูกหนี้
ดังกล่าวเป็นยอดที่ค้างนาน และได้ถูกตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยผู้สอบบัญชีตามงบ
การเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน ป ี2561  
ส าหรับลูกหนีก้ารค้า - กจิการอื่น ที่ปรกึษาทางการเงินประมาณการระยะเวลาการเก็บหนี้
เฉลี่ย เดือนกรกฎาคม ป ี2561 - 2566 อ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 – มถิุนายน 2561 หรือ
ประมาณ 56 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE  

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 

ส าหรับลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้น NINE ที่ปรกึษาทางการเงิน
อิสระประมาณการยอดลูกหนี้เท่ากับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ป ี2561 เนื่องจาก
NGE จะไม่มีรายการที่เกีย่วขอ้งกันอีกตอ่ไป ประกอบกับยอดลูกหนี้ดังกล่าวเปน็ยอดที่ค้าง
นาน และได้ถูกตั้งส ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยผู้สอบบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 
มิถุนายน ปี 2561 อยา่งไรก็ตาม ลูกหนีห้มุนเวียนอื่น ๆ ราย NINE และกิจการอื่น ยังคงมี
ธุรกรรมกับทาง NGE ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการระยะเวลาการเก็บหนี้
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รายการ สมมติฐาน 
เฉลี่ย เดือนกรกฎาคม ป ี2561 - 2566 เท่ากับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ของป ี2560 – 
มิถุนายน  2561 หรือประมาณ 161 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE 

รายได้ค้างรับ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณเท่ากับร้อยละของรายได้จากการผลิตและจดัจ าหน่าย
หนังสือทั้งหมดตามค่าเฉลี่ยเต็มปีของปี 2559 – 2560 เท่ากับร้อยละ 1.77 เพื่อสะท้อน
สถานการณ์ปัจจุบันของ NGE ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่เลือกใช้รายได้ค้างรับ ณ 
มิถุนายน 2561 เนื่องจาก NGE มีการออกใบแจ้งหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวล่าช้ากว่าการ
ด าเนินงานปกติ 

สินค้าคงเหลือ 

ตามที่ NGE มกีารปรับโครงสร้างธุรกิจในช่วงปี 2559 – 2560 NGE เพิ่มความระมัดระวังใน
การผลิตหนังสือใหม่ และควบคุมปริมาณยอดพิมพ์เพื่อมิให้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลาอ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 - มิถุนายน 2561 
โดยประมาณ 195 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE 

เจ้าหนี้การค้า 

เนื่องจาก NGE ยังคงมีธุรกรรมกับบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกันในกลุ่ม NMG ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ค่าพิมพ์หนังสือ และค่าขนส่ง รวมถึงธุรกรรมกับบริษัทอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทนุ
ส่วนประกอบอื่น ๆของหนังสือ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการระยะเวลา
การช าระหนีอ้้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 - มิถุนายน 2561 โดยประมาณ 26 วัน เพื่อสะท้อน
สถานการณ์ปัจจุบันของ NGE 

เจ้าหนี้หมุนเวยีนอื่น 

เนื่องจาก NGE ยังคงมีธุรกรรมกับบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมกับ NINE
โดยประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่ายและการบรหิาร ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงประมาณการระยะเวลาการช าระหนี้อ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2560 - มถิุนายน 2561 
โดยประมาณ 584 วัน เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของ NGE 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเท่ากับร้อยละของต้นทุนการขายและการให้บรกิาร และค่าใช้จ่าย
ในการจัดจ าหน่ายและการบริหารตามค่าเฉลี่ยของปี 2560 – มถิุนายน 2561 เท่ากับร้อย
ละ 1.72 เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบนัของ NGE 

 

ตารางเงินทุนหมุนเวียน 

รายการ 
ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

2558 2559 2560 
ม.ค. - มิ.ย. 

2561 
ก.ค. 2561 - 2566 

ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น (วัน) 47 50 49 62 56 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (วัน) 231 336 210 111 161 

รายได้ค้างรับ (ร้อยละ) 4.09 1.94 1.60 11.22 1.77 

สินค้าคงเหลือ (วัน) 1,371 145 197 192 195 

เจ้าหนี้การค้า (วัน) 1,063 634 26 25 26 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (วัน) 376 569 522 646 584 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ร้อยละ) 1.60 2.81 1.43 2.01 1.72 

ที่มา:      งบการเงินของ NGE การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

6) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า NGE มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตส าหรับการซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ เพื่อ

การผลิตและจ าหน่ายหนังสือการ์ตูน เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงานในแต่ละปี สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ตารางประมาณการค่าใช้จา่ยในการลงทุนในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท 

ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

2558 2559 2560 

ม.ค.- 

มิ.ย. 

2561 

ก.ค.-

ธ.ค. 

2561 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ 7.01 3.34 1.72 0.73 0.99 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

ส านักงาน 
0.10 0.73 0.40 0.11 0.13 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

ที่มา:   สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 

7) ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงท่ีตามวิธีเสน้ตรง โดย

ค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกค านวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

ตารางค่าเสื่อมราคา 

สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 5 ป ี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 ป ี

โปรแกรมคอมพวิเตอร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์ 5 ป ี

ค่าลิขสิทธิ์หนังสือ  3 – 7 ปี 

ที่มา:         หมายเหตุงบการเงินของ NGE 

8) สรุปประมาณการทางการเงินของ NGE 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ NGE โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของ NGE 

ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

ห น่ วย  : ล้ า น
บาท 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค.61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้จากการ

ขาย 
78.61 70.68 59.04 14.67 29.95 44.61 44.47 44.47 44.47 44.47 44.47 

ต้นทุนขาย (53.60) (34.28) (21.40) (9.78) (22.72) (32.50) (35.08) (35.32) (35.58) (35.85) (36.13) 

ก าไรขั้นต้น 1/ 25.01 36.40 37.64 4.88 7.23 12.11 9.39 9.15 8.89 8.62 8.34 
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ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

ห น่ วย  : ล้ า น
บาท 

2558 2559 2560 
ม.ค.-

มิ.ย.61 
ก.ค.-

ธ.ค.61 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

รายได้อื่น 2.94 3.01 4.62 1.46 1.08 2.54 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 

ค่ า ใช้ จ่ า ยการ

ขายและบริหาร 
(32.96) (29.65) (28.29) (10.72) (12.84) (23.56) (24.60) (25.24) (25.90) (26.58) (27.29) 

ค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญและหนี้

สูญ 

(1.85) (0.98) (4.90) (5.17) - (5.17) - - - - - 

ค่ า เ ผื่ อ มู ล ค่ า

สินค้าลดลง 
- (203.06) - - - - - - - - - 

EBITDA (6.87) (194.27) 9.07 (9.54) (4.54) (14.07) (12.80) (13.69) (14.60) (15.56) (16.55) 

ค่ า เสื่ อมราคา 

แ ล ะ ค่ า ตั ด

จ าหน่าย 

(5.24) (6.00) (2.66) (0.80) (0.98) (1.78) (1.64) (1.72) (2.18) (2.03) (2.01) 

EBIT (12.11) (200.27) 6.41 (10.34) (5.51) (15.86) (14.44) (15.41) (16.78) (17.59) (18.56) 

ตน้ทุนทาง

การเงนิ 2/ 
(0.22) (1.01) (1.19) (0.09) (0.27) (0.55) (1.36) (2.37) (3.51) (4.77) (6.17) 

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษเีงนิได ้
(4.16) (10.86) (4.94) (0.41) - (0.41) - - - - - 

ก าไรสุทธิ (16.49) (212.14) 0.28 (10.85) (5.78) (16.81) (15.80) (17.78) (20.29) (22.36) (24.73) 
หมายเหตุ:     1/  ก าไรข้ันต้น และอัตราก าไรข้ันต้นลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณการ เกิดจากรายได้จากหนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จากกลุ่มประเทศแถบยุโรป และ

หนังสือที่ได้รับลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ชั้นน าในทวีปเอเชีย มีแนวโน้มลดลงจากปี 2561 และ เข้าสู่สถานะคงที่ต้ังแต่ปี 2562-2566 ขณะที่ NGE มีต้นทุน
คงที่ที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเติบโตของค่าใช้ จ่ายเงินเดือนที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามนโยบายของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตของ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย 

2/   ต้นทุนทางการเงิน คือค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปีกรณีที่ NGE ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดย
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ของธนาคาร
พาณิชย์ 5 อันดับแรก ตามมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี เท่ากับร้อยละ 7.09 ต่อปี 
 

9) อัตราคิดลด 

ในการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของ NGE (Weighted Average Cost 

of Capital - WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตรา

ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วง

น้ าหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

▪ การค านวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) 
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WACC  = Ke x We + Kd x (1 - T) x Wd 

โดยที ่

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.96 

Kd                 = 0 เนื่องจาก NGE ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

T  = ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00 

We  = ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100 

Wd  = 0 เนื่องจาก NGE ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก  

Ke  = Rf + β x (Rm - Rf) 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ 
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.71 เนื่องมาจาก 
ระยะเวลา 10 ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎีในพันธบัตรรัฐบาล เพราะ
เป็นช่วงเวลาของพันธบัตรรัฐบาลที่มีปริมาณการซื้อขาย หรือ
สภาพคล่องมากที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาของพันธบัตรรัฐบาล
อื่น ๆ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาแล้วว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวมีความเหมาะสม    

Market Return (Rm) อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนใน ตลท. (SET Total 
Return Index: TRI Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม 2551 - ปี 2561) มีค่าเท่ากับร้อยละ 13.28 

Adjusted Beta (β) Leverage Beta ของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรอื
ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital IQ) 
เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ต่ า จึงไม่สามารถใช้
สะท้อนค่าที่ เหมาะสมได้ โดยค่าดังกล่าวได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงิน (Financial Leverage) และปรับปรุง
ความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk) แล้ว เพื่อน ามาใช้ในการ
ค านวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยมีค่าเท่ากับ 
0.59 อ้างอิงจากบริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) บริษัท Dogan 
Gazetecilik A.S. บริษัท Utusan Melayu (Malaysia) Berhard 
บริษัท Sambhaav Media Limited บริษัท AS Ekpress Grupp 
และบริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 

ดังนั้น  
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Ke  = 2.71% + [0.59 x (13.28% – 2.71%)] = 8.96% 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ NGE เนื่องจาก NGE ไม่มีหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ย ดังน้ัน  

WACC  = (8.96% x 100%) + 0.00% 

  =  8.96% 

 

10) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการของ NGE ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ NGE โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ NGE ปี 2561 – 2566 

หน่วย: ล้านบาท มิ.ย. - ธ.ค. 61 2562 2563 2564 2565 2566 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ (EBIT) (5.51) (14.44) (15.41) (16.78) (17.59) (18.56) 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร (0.09) (0.15) (0.15) (0.15) (0.15) (0.15) 

ก าไรจากการด าเนินงาน (5.60) (14.59) (15.56) (16.93) (17.73) (18.70) 

อัตราภาษีเงินได้ - - - - - - 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธิ (5.60) (14.59) (15.56) (16.93) (17.73) (18.70) 

ค่าเส่ือมราคา 0.98 1.64 1.72 2.18 2.03 2.01 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (7.75) 0.67 0.93 0.86 1.08 0.97 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (1.12) (1.96) (1.96) (1.96) (1.96) (1.96) 

กระแสเงินสดสทุธ ิ (13.50) (14.24) (14.86) (15.85) (16.58) (17.68) 

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 8.96 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธ ิ (12.93) (12.52) (11.99) (11.73) (11.27) (11.03) 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)      (197.30) 

อัตราคิดลด (ร้อยละ)      8.96 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย      (123.05) 

ที่มา:     การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (197.30) 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าติดลบเท่ากับ 17.68 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี 
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มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (197.30) 

(Terminal Growth Rate) 

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.96 

 

 

ตารางมูลค่าหุ้น NGE 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ NGE ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 – 2566 (71.47) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของ NGE  (123.05) 

มูลค่ากิจการของ NGE (Enterprise Value) (194.52) 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 2.21 

บวก: เงินลงทุนชั่วคราวระยะสั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 0.47 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของ NGE (191.84) 

บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นรอ้ยละ 99.74 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ NGE (191.35) 

 

 

▪ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาว 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิด
ลด (Discount Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการประเมินมูลค่ากิจการ โดยช่วงเปลี่ยนแปลงร้อยละ +/- 5.00 สะท้อนถึงความอ่อนไหว
ในปัจจัยที่ส าคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็นช่วงความอ่อนไหวท่ีมีความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็น
ระดับความน่าเช่ือถือที่ต่ าที่สุดที่ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของกิจการมี
ช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไป ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่าเป็นช่วงที่มีความ
เหมาะสม 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น NGE ที่ค านวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow Approach) กรณีฐานมีค่าติดลบเท่ากับ 191.35 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของ (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราส่วนคิดลด 
(Discount Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) โดยสามารถสรุปได้
ดังนี ้  
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ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ NGE ด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 

-5.00% -2.50% กรณีฐาน +2.50% +5.00% 

Te
rm

in
al

 G
ro

wt
h 

Ra
te

 -0.50% (193.68) (188.87) (184.28) (179.92) (175.75) 

-0.25% (197.54) (192.51) (187.72) (183.16) (178.82) 

กรณีฐาน (201.63) (196.36) (191.35) (186.59) (182.05) 

+0.25% (205.97) (200.44) (195.19) (190.20) (185.47) 

+0.50% (210.58) (204.76) (199.25) (194.03) (189.07) 

           ที่มา:       การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Equity Value) NGE ที่ค านวณได้อยู่ระหว่างค่าติดลบเท่ากับ 210.58 - 175.75 ล้านบาท  

4.6.3 มูลค่าบริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด  

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระท าการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่ OWM คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานของ OWM (Free Cash 
Flow to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ OWM ตามอายุของสัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิ ( License Agreement) ส าหรับการใช้ช่ือ Rabbit ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมี
อายุของสัญญา 3 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี รวมทั้งหมด 6 ปี นับจากวันที่เข้าท าสัญญากับเจ้าของสิทธิ 
(สัญญามีอายุตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 – 2564 และต่ออายุได้อีก 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 - 
2567) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

- การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดท าประมาณการทางการเงิน เป็นไปภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้น า FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital) (“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยน าผลรวมของกระแสเงินสดคดิ
ลดดังกล่าวมารวมกับเงินสดและสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงินของ OWM โดยอ้างอิงข้อมูล และ
สมมติฐานที่ได้รับจาก FCFF และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
 

เนื่องจาก OWM ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น OWM เมื่อ

วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดย OWM ประกอบธุรกิจที่ต่างจากของบริษัทฯ และ NGE โดยเน้นการ

ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อออฟไลน์ และออนไลน์ ด้วยการผลิตหนังสือพิมพ์แจก

ฟรี หรือ Free Sheet ภายใต้ช่ือ Rabbit Today และการขายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media  

ต่าง ๆ  อาทิ Website Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SMS, Line และ E-mail เป็นต้น โดย 

OWM ได้ด าเนินการเปิดตัวหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดย
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เน้นการแจกหนังสือพิมพ์แจกฟรีในจุดที่มีการสัญจร และผู้คนพลุกพล่าน ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า (BTS)  สถานี

รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)  จุดบริการขนส่งสินค้าเคอร์รี่ (Kerry) และร้านกาแฟทรู (True Coffee) ดังนั้น การจัดท า

ประมาณการทางการเงินของ OWM ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อ้างอิงจากประมาณการซึ่งจัดท าโดยผู้บริหาร

ของ OWM ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจาก OWM  รวมถึงข้อมูลที่ได้เปิดเผยโดยทั่วไป เช่น ข้อมูลจาก Website 

และข้อมูลอุตสาหกรรมจาก Website ต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้ปรับปรุงสมมติฐานบางรายการให้สะท้อนถึงสภาวะ

อุตสาหกรรม รวมภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งการประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณ

การทางการเงินของ OWM มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) รายได้ 

รายได้หลักแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ (1) รายได้จากการขายโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ภายใต้

ช่ือ Rabbit Today ควบคู่กับการขายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website and Facebook รวมถึงการผลิต

คอนเทนต์ให้ลูกค้าส าหรับการลงโฆษณาดังกล่าว (Content Production) (2) รายได้จากการรับจ้างและ

ให้บริการด าเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมงานขายและงานบริการตัวแทนประกันภัย และ /หรือบริษัท

ประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ผ่าน Website หรือช่องทาง Social media  อันมีสมมติฐานในการ

ประมาณการดังนี้ 

1.1 รายได้จากการขายโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ควบคู่กับการขายโฆษณาบนสื่อออนไลน์ 

อัตราค่าโฆษณาเฉลี่ย 

อ้างอิงอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) โดยค านวณจากราคาเฉลี่ยของการขาย

โฆษณาแต่ละประเภท ประกอบด้วย ราคาขายโฆษณาแบบเหมาหน้า (Full Page) ราคาขายโฆษณาแบบปก

หลัง (Back Cover) ราคาขายโฆษณาแบบคอนเซ็ปต์ (Concept Issue) ราคาขายโฆษณาแบบครึ่งหน้า (Half 

Page)  และราคาขายโฆษณาแบบ Strip ซึ่งอ้างอิงราคาขายตามเป็นนโยบายการตั้งราคาของ OWM ได้ราคา

เฉลี่ยเท่ากับ 177,500 บาทต่อหน้า โดยในปีที่ 3 หรือปี 2564 ผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะมีการปรับราคาขาย

โฆษณาขึ้นร้อยละ 5.00 ต่อปี และให้คงทีจ่นถึงวันสิ้นสุดสัญญา  

จ านวนหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริง 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ประมาณการของ OWM และนโยบายการ

ขาย โดยสรุปสมมติฐานได้ดังนี้ 
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ตารางประมาณการจ านวนหน้าหนังสอืพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริง 

รายการ 
ประมาณการ 

ก.ค.-
ธ.ค.61 

 2562 2563 2564 2565 2566 พ.ค.67 

จ านวนหนา้ต่อ 1 ฉบับ (หน้า) 16 16 16 16 16 16 16 

อัตราที่สามารถขายได้1/ (ร้อยละ) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 

จ านวนหนา้ที่สามารถขายได้ต่อวัน (หนา้) 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 

จ านวนวันที่มีการผลิต Free Sheet2/ (วัน) 126 252 252 252 252 252 105 

จ านวนหนา้ที่สามารถขายได้ต่อปี (หนา้) 806.40 1,612.80 1,612.80 1,612.80 1,612.80 1,612.80 672.00 

อัตราที่ขายได้จริง3/ (ร้อยละ) 10.00 35.00 35.00 40.00 40.00 45.00 45.00 

จ านวนหน้าที่ขายได้จริงต่อปี4/ (หน้า) 80.64 564.48 564.48 645.12 645.12 725.76 302.40 

ที่มา:      1/ อ้างอิงตามนโยบายของ OWM ในการก าหนดอัตราพื้นที่การขายโฆษณาต่อหนังสือพิมพ์แจกฟรี 1 ฉบับ โดยส่วนที่เหลือจะเป็นการลงคอนเทนต์
เนื้อหาที่มีสาระเพื่อผู้อ่าน เช่น ไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว กีฬา เทคโนโลยี และเชิงธุรกิจ เป็นต้น 

2/ OWM จะด าเนินการผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรี ต้ังแต่วันจันทร์ - ศุกร์ หรือประมาณ 5 วันต่อสัปดาห์ โดยสมมติให้มีวันท าการเท่ากับ 21 วันต่อเดือน 

3/ อ้างอิงตามแผนธุรกิจ และการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร  

4/ วิธีการค านวณจ านวนหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริง รายละเอียดดังนี้ 

จ านวนหน้าที่ขายได้จริงต่อปี  = ((จ านวนหน้าต่อ 1 ฉบับ x อัตราร้อยละที่สามารถขายได้) x จ านวนวันที่มีการผลิต Free Sheet) x อัตราที่ขายได้จริง 

ด้วยสมมติฐานที่กล่าวในข้างต้น ตามประมาณการ และข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

มีความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเป็นไปได้ เนื่องจาก ในช่วงปี 2561 อุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีแนวโน้ม

ปรับตัวดีขึ้น จากข้อมูลของบริษัท นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่างบโฆษณารวมในประเทศ

ไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 27,243 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อนท่ีมีมูลค่ารวมทั้งหมด 26,042 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสื่อและโฆษณามีแนวโน้มปรบัตวั

สูงขึ้น นอกจากนี้ พบว่าข้อมูลงบโฆษณาตลอดทั้งปี 2560 มีมูลค่ารวม 101,445 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบโฆษณา

หนังสือพิมพ์จ านวนประมาณ 7 ,706 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดของงบโฆษณา

หนังสือพิมพ์ในปี 2560 โดยอ้างอิงจากงบประมาณของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของ OWM ซึ่ง

บริษัทดังกล่าวมีส่วนแบ่งงบโฆษณาหนังสือพิมพ์ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 หรือคิดเป็นรายได้ต่อปี

ประมาณ 385.30 ล้านบาท ขณะเดียวกันจากข้อมูลของบริษัท นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) และสมาคม

มีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ที่ว่างบประมาณการโฆษณาผ่านทางสื่อดิจิตัลของประเทศไทย

ในช่วงป ี2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.00 ของงบโฆษณาทั้งหมด หรือคดิเป็นงบประมาณส าหรับการโฆษณา

ผ่านทางสื่อดิจิตัลประมาณถึง 12,173.40 ล้านบาทต่อปี ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก

รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกปี โดย

ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่น Social media มากที่สุด ถึงร้อยละ 86.90 โดย Social media  ที่มีผู้ใช้งานมาก

ที่สุด ได้แก่ Youtube, Facebook และ Line ซึ่ง Social media  เหล่านี้ ต่างก็เป็นช่องทางหลักของ OWM  
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ตารางประมาณการรายได้จากการขายโฆษณาบน Free Sheet 

รายการ 
ประมาณการ 

ก.ค.-ธ.ค.
61 

2562 2563 2564 2565 2566 
ม.ค.-พ.ค.

67 

อัตราค่าโฆษณาเฉลีย่ (บาท) 177,500 177,500 177,500 186,375 186,375 186,375 186,375 

จ านวนหนา้หนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริง (หน้า) 80.64 564.48 564.48 645.12 645.12 725.76 302.40 

รายได้จากการขายโฆษณาบน Free Sheet (ล้านบาท)  14.31   100.20   100.20   120.23   120.23   135.26  56.36  

      ที่มา:  การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ส าหรับรายได้จากการผลิตคอนเทนต์ให้ลูกค้าส าหรับการลงโฆษณา กรณีที่ลูกค้าไม่มีคอนเทนต์ของตัวเอง (Advertorial 

Ads.) โดยผู้บริหารประมาณการสมมติฐานไว้ดังน้ี  

ตารางประมาณการรายได้จากการผลิตคอนเทนต์ให้ลูกค้าส าหรบัการลงโฆษณา 

รายการ 
ประมาณการ 

ก.ค.-ธ.ค.61 2562 2563 2564 2565 2566 ม.ค.-พ.ค.67 

จ านวนหนา้ที่ขายได้จริงต่อปี 1/ (หน้า) - 564.48 564.48 645.12 645.12 725.76 302.40 

สัดส่วนที่ OWM คาดวา่จะขายได้ (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) - 5.64 5.64 6.45 6.45 7.26 3.02 

ที่มา:      1/ ข้อมูลอ้างอิงตามการค านวณจากตารางประมาณการจ านวนหน้าหนังสือพิมพ์แจกฟรีที่ขายโฆษณาได้จริงข้างต้น 

 2/ และ 3/ ข้อมูลอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนโยบายการต้ังราคาขายของ OWM 

1.2 รายได้จากการรับจ้างและให้บริการด าเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมงานขายและงานบริการแก่ตัวแทน

บริษัทประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางSocial media  

จากช้อมูลจาก OWM และ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ OWM รายได้ส่วนนี้เกิดจากการรับจ้าง และ

ให้บริการของ OWM โดยท าหน้าที่ผลิต จัดท าคอนเทนต์ (Contents) โดยผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ

เผยแพร่ Website หรือช่องทาง Social media  ต่าง ๆ ของ OWM และจัดการช่องทางให้บุคคลภายนอก

ที่ประสงค์จะท าสัญญาประกันภัย ภายใต้โครงการประกันภัยตามสัญญา เข้าลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก 

Rabbit Today เพื่อที่จะเชื่อมต่อระบบและส่งต่อข้อมูลสมาชิกท่ีเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยแต่ละรายที่

ได้ลงทะเบียนไปให้แก่ตัวแทน หรือบริษัทประกันภัย โดย OWM จะได้รับค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือค่า

คอมมิชช่ันจากตัวแทน หรือบริษัทประกันภัย ปัจจุบัน OWM ได้มีการเข้าท าสัญญากับตัวแทนของบริษัท

ประกันภัยรถยนต์ทั้งแบบการประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับตามกฎหมาย (Motor Compulsory) และ

การประกันภัยรถโดยความสมัครใจ (Motor Voluntary) โดยสมมติฐานอ้างอิงตามประมาณการ และ

ข้อมูลสัมภาษณ์ของผู้บริหาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความ

เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปสมมติฐานในการจัดท าประมาณการได้ดังนี้ 
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ตารางประมาณการรายได้จากการรับจ้างและใหบ้ริการด าเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมงานขายและงานบริการแก่ตัวแทน

บริษัทประกันภยัผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทาง Social media  

รายการ 
ประมาณการ 

ก.ค.-
ธ.ค.61 

2562 2563 2564 2565 2566 
ม.ค.-พ.ค.

67 
จ านวนกรมธรรม์การประกันภยัรถยนต์
ทั้งหมดต่อปี1/ (ล้านกรมธรรม์) 

- 25.87 25.87 25.87 25.87 25.87 10.77 

ส่วนแบ่งทางการตลาด 2/ (ร้อยละ) - 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 0.0104 

จ านวนกรมธรรม์ที่ OWM คาดว่าจะขายได้
จริง (ล้านกรมธรรม์) 

 
- 

0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 

เบี้ยกรมธรรม์โดยเฉลีย่ต่อกรมธรรม์ (บาท) 
1/ 

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

อัตราคอมมิชชั่น 2/ (ร้อยละของยอดเบีย้
ประกันรวม) 

- 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 

รายได้จากการใหบ้ริการด าเนินงานดา้น
การตลาด 

- 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 0.20 

ที่มา:      1/ อ้างอิงจากข้อมูลจ านวนกรมธรรม์รวมของการประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย และการประกันภัยรถโดยความต้ังใจของปี 2560 ที่มาจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลสถิติการประกันภัยรถยนต์ท่ีขายผ่านช่องทางนายหน้าและอินเทอร์เน็ต 

รายการ 2557 2558 2559 2560 
ม.ค.-มิ.ย.

61 
จ านวนกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์แบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย และโดยความต้ังใจ 
ที่ขายผ่านนายหน้า และอินเทอร์เน็ต (ล้านกรมธรรม์) 

21.91 23.03 22.87 25.87 14.41 

มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งจากการประกันภัยรถยนต์แบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย 
และโดยความต้ังใจ ที่ขายผ่านนายหน้า และอินเทอร์เน็ต (ล้านบาท) 

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

มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดบเฉลี่ยต่อหนึ่งกรมธรรม์ (บาท) 3,514.52 3,251.42 3,269.62 3,165.54 3,043.08 

2/ ส าหรับส่วนแบ่งทางการตลาดพิจารณาจากเป้าการขายที่ OWM คาดว่าจะได้รับบนส่วนแบ่งทางการตลาดของตัวแทนประกันภัย และ/หรือบริษัท

ประกันภัยที่เป็นลูกค้าตามสัญญาของบริษัท และส าหรับค่าคอมมิชชั่นอ้างอิงตามสัญญาระหว่าง OWM กับตัวแทนประกันภัย และ/หรือบริษัทประกันภัย 

ประกอบกับข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายละเอียดดังนี้ 

 

 

ข้อมูลสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับตามประเภทของกรมธรรม์การประกันภัยรถยนต์ 

รายการ 2557 2558 2559 2560 ค่าเฉลี่ย 4 ปี  

สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับตามประเภทของกรมธรรม์ท่ีขายผ่านช่องทางนายหน้าและอินเทอร์เน็ต : 

1) การประกันภัยรถยนต์แบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย (ร้อยละ) 12.59 13.26 12.61 15.10 13.39 

2) การประกันภัยรถยนต์แบบโดยความต้ังใจ (ร้อยละ) 87.41 83.97 84.48 91.23 86.77 

ค่าคอมมิชช่ันท่ี OWM ได้รับตามสัญญากับตัวแทนบริษัทประกัน และ/หรือบริษัทประกันภัย 1/ : 

1) การประกันภัยรถยนต์แบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย (ร้อยละ) 3.00 

2) การประกันภัยรถยนต์แบบโดยความต้ังใจ (ร้อยละ) 15.00 

ค่าคอมมิชชั่นที่ OWM ได้รับโดยเฉลี่ย 
= (สัดส่วนของการประกันภัยแบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย x ค่าคอมมิชชั่นการ

ประกันภัยแบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย) + (สัดส่วนของการประกันภัยแบบโดย
ความต้ังใจ x ค่าคอมมิชชั่นการประกันภัยแบบโดยความต้ังใจ) 
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รายการ 2557 2558 2559 2560 ค่าเฉลี่ย 4 ปี  

= (13.39% x 3.00%) + (86.77% x 15.00%) 
= 13.42% 

หมายเหตุ:  1/ ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องอัตราค่าจ้าง หรือค่าบ าเหน็จส าหรับ

ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ค่าคอมมิชชั่นที่ OWM ได้รับตามสัญญากับตัวแทนบริษัท

ประกัน และ/หรือบริษัทประกันภัย ทั้งค่าคอมมิชชั่นการประกันภัยแบบโดยบังคับแห่งกฎหมาย และแบบโดยความต้ังใจ มี

อัตราไม่เกินตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดที่ร้อยละ 12 และ 18 ของจ านวนเบี้ยประกันภัย 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปรายได้รวมจากประมาณการในข้างต้น สรุปได้ดังนี้ 

ตารางสรุปประมาณการรายได้ของ OWM 

หน่วย : ล้านบาท 
ประมาณการ 

ก.ค.-ธ.ค.61 2562 2563 2564 2565 2566 
ม.ค.-

พ.ค.67 

รายได้จากการขายโฆษณาบน Free Sheet  14.31 100.20 100.20 120.23 120.23 135.26 56.36 

รายได้จาก Advertorial Ads. (ล้านบาท) - 5.64 5.64 6.45 6.45 7.26 3.02 

รายได้จากการให้บริการด าเนินงานด้านการตลาด - 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 0.20 

รวมรายได ้ 14.31 106.98 106.98 127.83 127.83 143.66 59.58 

2) ต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทุนการให้บริการของ OWM ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) 

โดยต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าคอมมิชช่ัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคลิปวีดีโอ ได้แก่ ค่าจัดท า

คลิปวีดีโอ ค่าจ้างพิธีกร ค่าเช่าสถานท่ี และอื่น ๆ เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนคงที่ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับหนังสือพิมพแ์จกฟรี (Free Sheet) ได้แก่ ค่าพิมพ์ ค่าจัดส่ง และค่าแจก เป็นต้น ค่านักเขียน (Blogger) 

ส าหรับเขียนเนื้อหาลงสื่อ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สมมติฐานดังกล่าวอ้างอิงตามประมาณการบริษัท และ

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยรายละเอียดต้นทุนการให้บริการ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตารางสมมติฐานต้นทุนขายและการให้บริการ 

รายการ สมมติฐาน 

ค่าคอมมิชชั่น 
อ้างอิงตามนโยบายของ OWM โดยก าหนดค่าคอมมิชชั่นคิดตามเป็นสัดส่วนของรายได้จาก
การด าเนินการ เท่ากับร้อยละ 5.00 ตั้งแต่กรกฎาคม 2561 – พฤษภาคม 2567 

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งกับการผลิตคลิปวีดีโอ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ได้มีการประมาณการจ านวนการผลิตคลิปวีดีโอเท่ากบั 10 คลิป
วีดีโอต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2561 – พฤษภาคม ปี 2567 โดยประมาณการ
ต้นทุนในการผลิตคลิปวีดีโอ เท่ากับ 44,000 บาทต่อคลิปวีดีโอ และต้นทุนจะปรับขึ้นร้อยละ 
2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับหนังสือพิมพแ์จกฟรี (Free Sheet) 
ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเป็นต้นทุนคงที่ประกอบดว้ยต้นทุนค่าพิมพ์หนังสือพิมพ์ ค่าขนส่ง 
และค่ากระจายหนังสือพิมพ์ ประมาณ 3,843,000 บาทต่อเดือน ส าหรับป ี2562 – 
พฤษภาคม ปี 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 
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รายการ สมมติฐาน 

ค่านักเขียน (Blogger) 
เป็นค่าว่าจา้งนักเขียนในการเขียนคอนเทนต์ให้กับ OWM เป็นต้นทุนคงที่ เท่ากบั 500,000 
บาทต่อเดือน ส าหรับปี 2562 – พฤษภาคม ปี 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับ
ร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 

ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าซ้ือภาพ ประมาณเท่ากับ 58,500 บาท ต่อ
เดือน ส าหรับปี 2562 – พฤษภาคม ป ี2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 
2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 

 

ตารางประมาณการต้นทุนขายและการให้บริการ 

หน่วย : ล้านบาท 
ประมาณการ 

ก.ค.-ธ.ค.61 2562 2563 2564 2565 2566 ม.ค.-พ.ค.67 

ต้นทุนผันแปร        

ค่าคอมมิชชั่น 0.72 5.35 5.35 6.39 6.39 7.18 2.98 

ร้อยละของรายได้จากการด าเนินการทั้งหมด 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งกับการผลิตคลิปวีดีโอ 2.64 5.39 5.49 5.60 5.72 5.83 2.48 

จ านวนคลิปวีดโีอ (คลิปต่อปี) 60 120 120 120 120 120 50 

ต้นทุนคงที่        

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับหนังสือพิมพแ์จกฟรี (Free Sheet) 23.06 47.04 47.98 48.94 49.92 50.92 21.64 

ค่านักเขียน (Blogger) 3.00 6.12 6.24 6.37 6.49 6.62 2.82 

ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.35 0.72 0.73 0.74 0.76 0.78 0.33 

รวมต้นทุนการใหบ้ริการ 29.76 64.61 65.79 68.05 69.28 71.33 30.24 

 

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของ OWM ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 

และต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) โดยต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ 

Rabbit ตามสัญญา ในขณะที่ต้นทุนคงที่ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย

ในการขายและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายส านักงานและสาธารณูปโภค ค่าเช่าและค่าบริการอื่น  ๆ เป็น

ต้น โดยรายละเอียดรายละเอียดค่าใช้ในการจัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ได้รับจากประมาณการ

ของ OWM และสัมภาษณ์ผู้บริหาร สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางสมมติฐานต้นทุนขายและการให้บริการ 

รายการ สมมติฐาน 

ส่วนแบ่งรายได้ให้กับผู้ให้สิทธิใช้ชื่อ Rabbit 
อ้างอิงตามสัญญาที่ท ากับผู้ให้สิทธิใช้ชื่อ Rabbit ได้มีการท าข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้ในอัตรา
ร้อยละ 5.00 ของรายได้ของ OWM หลงัหักต้นทุนการขายและใหบ้ริการ ตลอดอายุสัญญา 
ตั้งแต่พฤษภาคม 2561 - พฤษภาคม 2567  

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน 

อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และการประมาณการจากทาง OWM ในเดือนกรกฎาคม 
2561 – 2562 มีจ านวนบุคลากรประมาณ 42 คน โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน เท่ากับ 
2,520,000 บาทต่อเดือน และป ี2563 เป็นต้นไป OWM มีแผนปรับจ านวนบุคลากรเพิ่มขึ้น
เป็นจ านวน 50 คน โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือน เท่ากับ 3,258,300 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ 
ส าหรับปี 2562 – พฤษภาคม 2567 OWM มีแผนประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อย
ละ 5.00 ตามนโยบายของ OWM 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกีย่วกับพนกังาน 

ส าหรับเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนที่ให้แกพ่นักงานประมาณการเท่ากับร้อย
ละ 8.30 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2561 และเท่ากับ 13.30 ในปี 2562 – 
พฤษภาคม 2567 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานตลอดระยะเวลาการประมาณการ 
ส าหรับค่าอบรมพนกังาน และค่าเดินทาง ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยช่วงเดือนกรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561 ประมาณการเท่ากับ 200,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มขึ้นเป็น 220,067 
บาทต่อเดือน ในปี 2562 และ ป ี2563 – พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตราการเติบโต
ของค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จา่ยทางการตลาด 

อ้างอิงตามการตั้งงบประมาณของ OWM ประมาณ 700,000 บาทต่อเดือน โดยส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย ค่าท าโปรโมชั่น และส่งเสริมทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ และมีงบประมาณ
เพื่อบริหารความสัมพันธ์กบัลูกค้าของ OWM ประมาณ 180,000 บาทต่อปี ทัง้นี้ ส าหรับปี 
2562– พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงิน
เฟ้อ 
อย่างไรก็ตาม ในชว่งกรกฎาคม - ตุลาคม 2561 มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเพื่อ
ประชาสัมพันธก์ารเปิดตัวของแบรนด์ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพยีงครั้งเดียว เท่ากับ 
150,000 บาท 

ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในส านักงาน และสาธารณูปโภค  
 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วย  
(1) ค่าเช่าส านักงาน OWM มีแผนการยา้ยส านกังาน ในเดือนกันยายน 2561 โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการย้ายส านกังานประมาณ 200,000 บาท ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ส าหรับค่า
เช่าส านักงาน มีค่าเช่าเดือนละ 248,325 บาท ตามเง่ือนไขของสัญญาเช่าโดยมอีายุสัญญา 3 
ปี ภายหลังครบอายุสัญญาประมาณใหม้ีการปรับขึ้นราคาค่าเช่าเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 
2.00 
(2) ค่าใช้จ่ายในส านกังาน และสาธารณูปโภค ประมาณการจ านวน 232,250 บาท ต่อเดือน 
ส าหรับปี 2562 – พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากบัร้อยละ 2.00 ตาม
อัตราเงินเฟ้อ 
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รายการ สมมติฐาน 

ค่าเช่าอื่น ๆ ค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ 

ค่าเช่าอื่น ๆ ประกอบด้วย  
(1) ค่าเช่ารถ ซ่ึงมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2561 - 2566 คิดเป็น
ค่าใช้จ่ายเดือนละ 97,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา และมีการปรับขึ้นค่า
เช่าเท่ากับอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.00 เมื่อมีการต่อสัญญา ในช่วงต้นปี 2566  
(2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในส านกังานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 210,833.33 
บาทต่อเดือน ส าหรับปี 2562 – พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตราการเติบโตเท่ากับร้อย
ละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 
ในส่วนของค่าบ ารุงรักษาอปุกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน ระหว่าง 
กรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2561 เท่ากับ 2,220,000 บาท และมีค่าใช้จา่ยดังกล่าวเต็มปี ในปี 
2562 ประมาณ 5,058,800 บาท ส าหรับปี 2562 – พฤษภาคม 2567 ประมาณการอัตรา
การเติบโตเท่ากับร้อยละ 2.00 ตามอัตราเงินเฟ้อ 
อย่างไรก็ตาม ในชว่ง กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 OWM มีค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัท
ภายนอกในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เท่ากับ 150,000 บาท เนื่องจาก OWM 
เพิ่งเร่ิมต้นด าเนินการกิจการ ซ่ึงสัญญาจะสิ้นสุดสิ้นปี 2561  

 

ตารางประมาณการต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

หน่วย : ล้านบาท 
ประมาณการ 

ก.ค.-
ธ.ค.61 

2562 2563 2564 2565 2566 
ม.ค.-

พ.ค.67 

ต้นทุนผันแปร        

ส่วนแบ่งรายได้ให้กับเจา้ของสิทธิชือ่ Rabbit - 2.12 2.06 2.99 2.93 3.62 1.47 

ร้อยละของรายได้ของ OWM หลังหักตน้ทุนการขายและ
ให้บริการ 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ต้นทุนคงที่        

เงินเดือนพนักงาน  15.12 31.75 39.10 41.05 43.11 45.26 19.80 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนักงาน 1.96 6.88 7.91 8.23 8.56 8.90 3.99 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายทางการตลาด  4.53 8.75 8.93 9.11 9.29 9.47 4.14 

ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในส านักงาน และสาธารณูปโภค  2.59 5.82 5.90 5.96 6.06 6.12 2.58 

ค่าเช่าอื่น ๆ ค่าบ ารุงรักษา และอื่น ๆ 4.22 8.29 8.44 8.58 8.73 8.90 4.44 

รวมค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 28.41 63.62 72.34 75.92 78.67 82.27 36.43 

4) ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของ OWM โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ร้อยละ 20.00 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประกาศใช้โดยสรรพากร  
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5) เงินทุนหมุนเวียน 

เนื่องจาก OWM เป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อต้นปี 2561 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการ

สมมติฐานส าหรับเงินทุนหมุนเวียน โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนโยบายของ OWM ดังนี ้ 

รายการ สมมติฐาน 
ลูกหนี้การค้า ประมาณการ 60 วัน ตลอดระยะเวลาทีป่ระมาณการ 
เจ้าหนี้การค้า ประมาณการ 45 วัน ตลอดระยะเวลาทีป่ระมาณการ 
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประมาณการ 30 วัน ตลอดระยะเวลาทีป่ระมาณการ 

ที่มา:       ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนโยบายของ OWM 

6) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า ในปี 2561 OWM มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตส าหรับการซื้อ

คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนา Website และ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2564 OWM มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนส าหรับ

การต่อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ส าหรับการใช้ช่ือ Rabbit ซึ่งสามารถต่อใบอนุญาตดังกล่าว

ได้ 1 ครั้ง โดยมีอายุสัญญาต่ออีก 3 ปีตามเง่ือนไขของสัญญา และในปีเดียวกัน OWM มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้งานในส่วนของ Website ที่มีอายุใช้งาน 3 ปีตามเง่ือนไขของ

สัญญา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตารางประมาณการค่าใช้จา่ยในการลงทุนในอนาคต 

หน่วย : ล้านบาท 
ประมาณการ 

ก.ค.-ธ.ค.
61 

2562 2563 2564 2565 2566 
ม.ค.-พ.ค.

67 

ค่าคอมพิวเตอร ์ 0.30 - - - - - - 

ค่าพัฒนา Website 4.32 - - - - - - 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ส าหรับการ
ใช้ชื่อ Rabbit 1/ 

- 15.00 - 15.00 15.00 - - 

ค่าใช้บริการระบบ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับการใช้
งานในส่วนของ Website 2/ 

- 6.67 6.67 6.80 6.80 6.80 - 

ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับการใช้งานในส่วนของบัญช ี 1.41 - - - - - - 

รวมค่าใช้จา่ยในการลงทุน 6.03 21.67 6.67 21.80 21.80 21.80 - 

ที่มา:      ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

หมายเหตุ:  1/ ช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ส าหรับการใช้ชื่อ Rabbit ส่วนที่เหลือจ านวน 15.00 ล้านบาท ในปี 2562 และช าระ

ค่าใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่พฤษภาคม 2564 – พฤษภาคม 2567 จ านวน 30.00 ล้านบาท มีเง่ือนไข

การช าระเงินแบ่งเป็น 2 งวด งวดละ 15.00 ล้านบาท โดยช าระในปี 2564 และ 2565 ตามล าดับ  

2/ ช าระค่าใช้บริการระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้งานในส่วนของ Website ของปี 2562 และ 2563 ปีละ 6.67 ล้านบาท 

ตามประมาณการจาก OWM และช าระค่าใช้บริการระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้งานในส่วนของ Website อายุใช้งาน 3 ปี 

(ปี 2564 - 2566) โดยมีเง่ือนไขการช าระเงินแบ่งเป็น 3 งวด งวดละประมาณ 6.80 ล้านบาท ตามประมาณการจาก OWM โดยช าระเป็นรายปี

ในปี 2564 2565 และ 2566 ตามล าดับ  
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7) ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงท่ีตามวิธีเสน้ตรง โดย

ค่าเสื่อมราคาของแต่ละสินทรัพย์จะถูกค านวณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานบัญชี โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

ตารางค่าเสื่อมราคา 

สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ การพัฒนา Website และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์ 5 

ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ส าหรับการใช้ชื่อ Rabbit 3 

ระบบ และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรบัการใช้งานในส่วนของ Website 3 

ที่มา:  งบการเงิน OWM และเง่ือนไขของสัญญา 

8) สรุปประมาณการทางการเงินของ OWM 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ OWM โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของ OWM 

หน่วย : ล้านบาท 
ตัวเลขจรงิ ประมาณการ 

ม.ค.-มิ.ย.
61 

ก.ค.-ธ.ค.
61 

2562 2563 2564 2565 2566 
ม.ค.-

พ.ค.67 

รายได้จากการขาย 1.25 14.31 106.98 106.98 127.83 127.83 143.66 59.58 

ต้นทุนขาย (4.03) (29.76) (64.61) (65.79) (68.05) (69.28) (71.33) (30.24) 

ก าไรขั้นต้น 1/ (2.78) (15.45) 42.37 41.19 59.78 58.55 72.34 29.34 

รายได้อื่น ๆ 0.01 - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายการขายและ
บริหาร 

(16.96) (28.41) (63.62) (72.34) (75.92) (78.67) (82.27) (36.43) 

EBITDA (19.72) (43.86) (21.25) (31.15) (16.13) (20.12) (9.93) (7.09) 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัด
จ าหน่าย 

(1.50) (8.66) (18.21) (18.21) (19.34) (18.17) (17.93) (7.00) 

EBIT (21.23) (52.52) (39.45) (49.36) (35.48) (38.29) (27.86) (14.09) 

ต้นทุนทางการเงิน 2/ (0.004) (0.80) (5.36) (9.18) (12.72) (16.69) (20.14) (9.20) 

รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิน
ได้ 

- - - - - - - - 

ก าไรสุทธ ิ (21.23) (53.31) (44.82) (58.53) (48.19) (54.98) (48.00) (23.29) 

หมายเหตุ:    1/  ก าไรข้ันต้น และอัตราก าไรข้ันต้น ในปี 2562 – 2563 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรายได้ในปี 2562 – 2563 OWM มีรายได้ที่คงที่ ขณะที่ OWM มีต้นทุน
คงที่ที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเติบโตค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคลิปวีดีโอ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Free Sheet) ค่านักเขียน 
(Blogger) ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.00 ต่อปี ตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย และส าหรับก าไรข้ันต้น และอัตราก าไรข้ันต้น 
ในช่วงปี 2564 – 2565 มีลักษณะเช่นเดียวกับในช่วงปี 2562 – 2563 ขณะที่ปี 2566 OWM มีอัตราก าไรข้ันต้นเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจาก
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รายได้โฆษณาเพิ่มข้ึนเป็นส าคัญ ส่วนปี 2567 จะประมาณการเพียงถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ตามอายุของใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) 
ส าหรับการใช้ชื่อ Rabbit ที่ครบอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 

2/   ต้นทุนทางการเงิน คือค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินในแต่ละปีกรณีที่ OWM ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดย
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ของธนาคาร
พาณิชย์ 5 อันดับแรก ตามมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี เท่ากับร้อยละ 7.09 ต่อปี 

 

9) อัตราคิดลด 

ในการก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุนของ  OWM (Weighted Average 

Cost of Capital - WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity -“Ke”) กับ อัตรา

ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วง

น้ าหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 

▪ การค านวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) 

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

โดยที ่

Ke  = อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 9.68 

Kd                 = 0 เนื่องจาก OWM ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

T  = ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 20.00 

We  = ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100 

Wd  = 0 เนื่องจาก OWM ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

▪ การค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงค านวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก  

Ke  = Rf + β x  (Rm - Rf) 

โดยที่  

Risk Free Rate (Rf)  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี ณ 
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.71 เนื่องมาจาก 
ระยะเวลา 10 ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะสะท้อนถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมทางทฤษฎีในพันธบัตรรัฐบาล เพราะ
เป็นช่วงเวลาของพันธบัตรรัฐบาลที่มีปริมาณการซื้อขาย หรือ
สภาพคล่องมากที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาของพันธบัตรรัฐบาล
อื่น ๆ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาแล้วว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวมีความเหมาะสม   
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Market Return (Rm) อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนใน ตลท. (SET Total 
Return Index: TRI Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม 2551 - ปี 2561) มีค่าเท่ากับร้อยละ 13.28 

Adjusted Beta (β) Leverage Beta ของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรอื
ใกล้เคียงกับ OWM เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ข้อมูลจาก Capital IQ) 
โดยค่ าดั งกล่าวได้มีการปรับปรุ ง โครงสร้างทางการเ งิน 
(Financial Leverage) และปรับปรุงความเสี่ยงของประเทศ 
(Country Risk) แล้ ว  เพื่ อน ามา ใ ช้ ในการค านวณอั ต ร า
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยมีค่าเท่ากับ 0.66 อ้างอิงจาก
บริษัท Jagran Prakashan Limited บริษัท One Media Group 
Limited บริษัท Branding China Group Limited และบริษัท 
Next Digital Limited โดยรายละ เอี ยดข้อมู ลของบริ ษั ท
เทียบเคียงดังกล่าวจะกล่าวถึงต่อไป   

Ke  = 2.71% + [0.66 x (13.28% – 2.71%)] = 9.68% 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณต้นทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ OWM เนื่องจาก OWM ไม่มีหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ย ดังนั้น  

WACC  = (9.68% x 100%) + 0.00% 

  =  9.68% 

ทั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ OWM ที่ใช้ในการอ้างอิงค่า 
Adjusted Beta ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเทียบเคียงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยคัดเลือกเฉพาะ
บริษัทที่มีรายได้มาจากการผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เป็นหลัก เพื่อใช้ในการเทียบเคียง
เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของ OWM และคัดเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจาก
บริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจของ  OWM จดทะเบียนใน ตลท. มีจ ากัด โดยธุรกิจที่น ามา
เทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ในสัดส่วนที่เป็นสาระส าคัญของรายได้ โดย
สามารถสรุปรายช่ือ และรายละเอียดของแต่ละบริษัทที่น ามาเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับ OWM 

บริษัท 

 
ชื่อย่อ 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้
จากธุรกิจสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ 2/ 

Jagran Prakashan 
Limited 

BSE:532705  ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต แ ล ะ พิ ม พ์ ห นั ง สื อ พิ มพ์  
นิตยสาร ธุรกิจด้านดิจิทัล ตลอดจนช่อง
วิทยุในประเทศอินเดีย รวมไปถึง การจัด
งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และ
กิจกรรมทางการตลาด  

15,535.20 ร้อยละ 
81.00 
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บริษัท 

 
ชื่อย่อ 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
มูลค่าตาม 

ราคาตลาด1/ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้
จากธุรกิจสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ 2/ 

One Media Group 
Limited 

SEHK:426  ธุ ร กิ จ สื่ อสิ่ ง พิ มพ์  โ ดย ผลิ ตและจั ด
จ าหน่ายนิตยสารในประเทศฮ่องกง 
ไต้หวันและจีน ตลอดจนธุรกิจด้านสื่อ
ดิจิทัล และการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ 

1,642.40 ร้อยละ 
99.78 

Branding China 
Group Limited 

SEHK:863  ธุรกิจให้บริการด้านการสื่อสารและการ
โ ฆ ษ ณา ใ น ห นั ง สื อ พิ ม พ์  นิ ต ย ส า ร
อิ น เทอร์ เน็ ต  โทร ศัพท์มื อถื อ  และ
สื่อกลางแจ้ง รวมถึงบริการการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และบริการด้านการตลาด
ดิจิทัลต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

9,430.30 ร้อยละ 
76.60 

Next Digital Limited SEHK:282  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจด้านสื่อดิจิทัล 
เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ 
หนังสือและนิตยสารในประเทศฮ่องกง 
ไต้ ห วั น  อ เม ริ ก า เหนื อ  ยุ โ รปและ
ออสเตรเลีย รวมถึงสื่อคอนเทนต์และ
การโฆษณา ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนพัฒนาเกมและแอปบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

2,587.70 ร้อยละ 
100.00 

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯแบบก าหนดวัตถุประสงค์ (Specific Objective) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

หมายเหตุ:     1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 

 2/ ข้อมูลสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษัทในช่วงปี 2560 

 

10) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการของ OWM ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ OWM โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ OWM เดือนกรกฎาคม 2561 – เดือนพฤษภาคม 2567 

หน่วย: ล้านบาท 
ก.ค. - ธ.ค.

61 
2562 2563 2564 2565 2566 

ม.ค. - พ.ค. 
67 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 
(EBIT) 

(52.52) (39.45) (49.36) (35.48) (38.29) (27.86) (14.09) 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร - - - - - - - 

ก าไรจากการด าเนินงาน (52.52) (39.45) (49.36) (35.48) (38.29) (27.86) (14.09) 

อัตราภาษีเงินได้ - - - - - - - 

กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานสุทธ ิ

(52.52) (39.45) (49.36) (35.48) (38.29) (27.86) (14.09) 

ค่าเส่ือมราคา 8.66 18.21 18.21 19.34 18.17 17.93 7.00 
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หน่วย: ล้านบาท 
ก.ค. - ธ.ค.

61 
2562 2563 2564 2565 2566 

ม.ค. - พ.ค. 
67 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน  

(1.19) (13.14) 0.79 (3.06) 0.28 (2.22) 0.58 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (6.03) (21.67) (6.67) (21.80) (21.80) (6.80) - 

กระแสเงินสดสทุธ ิ (51.08) (56.05) (37.02) (41.00) (41.64) (18.96) (6.51) 

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ 

(48.77) (48.80) (29.38) (29.67) (27.47) (11.40) (3.57) 

มูลค่าสุดท้าย(Terminal 
Value)1/  

      - 

อัตราคิดลด (ร้อยละ)       9.68 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย       - 

ที่มา:      การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

หมายเหตุ:  1/  ตามที่ OWM ได้ท าสัญญาใช้สิทธิ (License Agreement) ใช้ชื่อ Rabbit ในปี 2561 โดยมีอายุสัญญา 3 ปี ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2564  นั้น OWM มีสิทธิในการต่อสัญญา 1 ครั้งเป็นระยะเวลาอีก 3 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ปี 2567 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จึงจัดท าช่วงประมาณการบนสมมติฐานที่ว่า OWM จะสิ้นสุดการด าเนินธุรกิจเมื่อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ส าหรับการใช้ชื่อ Rabbit 

สิ้นสุดลง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ตามที่ระบุในสัญญา จึงไม่มีการค านวณมูลค่าสุดท้ายของ OWM 

 

 

ตารางมูลค่าหุ้น OWM ด้วยวิธี DCF 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ OWM ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 – พฤษภาคม 2567 (199.06) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของ OWM - 

มูลค่ากิจการของ OWM (Enterprise Value) (199.06) 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 6.89 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของ OWM (192.17) 

บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ OWM (192.17) 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิดลด 

(Discount Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ประเมินมูลค่ากิจการ โดยช่วงเปลี่ยนแปลงร้อยละ +/- 5.00 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่ส าคัญของ

สมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มี

ความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ต่ าที่สุดที่

ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของกิจการมีช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไป ซึ่งทางที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสม 
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มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ OWM ที่ค านวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow Approach) กรณีฐานมีค่าติดลบเท่ากับ 192.17 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของ (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราส่วนคิดลด 

(Discount Rate) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ OWM ดว้ยวธิี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 

-5.00% -2.50% กรณีฐาน +2.50% +5.00% 
(194.33) (193.25) (192.17) (191.11) (190.05) 

   ที่มา:  การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Equity Value) เฉพาะกิจการของ OWM ที่ค านวณได้อยู่ระหว่างค่าติดลบเท่ากับ  194.33 – 190.05 ล้าน

บาท  

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าประมาณการทางการเงิน และการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ OWM ในกรณีที่ OWM จะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

(Going Concern Basis) ภายหลังครบอายุใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement) ส าหรับการใช้ช่ือ 

Rabbit ในเดือนพฤษภาคม 2567 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ OWM ในกรณีดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ OWM เดือนกรกฎาคม ปี 2561 –2567 

หน่วย: ล้านบาท 
ก.ค. - ธ.ค. 

61 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้ 
(EBIT) 

(52.52) (39.45) (49.36) (35.48) (38.29) (27.86) (21.19) 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร - - - - - - - 

ก าไรจากการด าเนินงาน (52.52) (39.45) (49.36) (35.48) (38.29) (27.86) (21.19) 

อัตราภาษีเงินได้ - - - - - - - 

กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานสุทธ ิ

(52.52) (39.45) (49.36) (35.48) (38.29) (27.86) (21.19) 

ค่าเส่ือมราคา 8.66 18.21 18.21 19.34 18.17 17.93 7.00 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน  

(1.19) (13.14) 0.79 (3.06) 0.28 (2.22) 0.33 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (6.03) (21.67) (6.67) (21.80) (21.80) (6.80) - 

กระแสเงินสดสทุธ ิ (51.08) (56.05) (37.02) (41.00) (41.64) (18.96) (13.85) 

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 9.68 
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หน่วย: ล้านบาท 
ก.ค. - ธ.ค. 

61 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิ 

(48.77) (48.80) (29.38) (29.67) (27.47) (11.40) (7.60) 

มูลค่าสุดท้าย(Terminal 
Value)1/  

      (69.26) 

อัตราคิดลด (ร้อยละ)       9.68 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย       (37.98) 

 

โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 

ตารางการค านวณมูลคา่สุดท้าย 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (ke - G) = (69.26) 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าเท่ากับ (7.60) 

G  
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basis) 
ก าหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี 

Ke = อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 8.96 

 

ตารางมูลค่าหุ้น OWM ด้วยวิธี DCF 

หน่วย: ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ OWM ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 – 2567 (203.07) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสุดท้ายของ OWM (37.98) 

มูลค่ากิจการของ OWM (Enterprise Value) (241.05) 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 6.89 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) เฉพาะกิจการของ OWM (234.16) 

บริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้นรอ้ยละ 99.99 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ของ OWM (234.16) 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ อัตราคิดลด 

(Discount Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ประเมินมูลค่ากิจการ โดยช่วงเปลี่ยนแปลงร้อยละ +/- 5.00 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่ส าคัญของ

สมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มี

ความเป็นไปได้สูง โดยอ้างอิงจากระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือที่ต่ าที่สุดที่
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ยอมรับได้ทางสถิติ และส่งผลให้ผลการประเมินมูลค่าของกิจการมีช่วงของราคาที่ไม่กว้างจนเกินไป ซึ่งทางที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสม 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ OWM ที่ค านวณโดย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

(Discounted Cash Flow Approach) กรณีฐานมีค่าติดลบเท่ากับ 234.16 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของ  (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราส่วนคิดลด 

(Discount Rate) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ OWM ดว้ยวธิี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก 

-5.00% -2.50% กรณีฐาน +2.50% +5.00% 

Te
rm

in
al

 G
ro

wt
h 

Ra
te

 -0.50% (236.40) (234.72) (233.05) (231.40) (229.78) 

-0.25% (236.97) (235.27) (233.60) (231.94) (230.31) 

กรณีฐาน (237.55) (235.84) (234.16) (232.50) (230.86) 

+0.25% (238.14) (236.43) (234.74) (233.07) (231.42) 

+0.50% (238.75) (237.03) (235.33) (233.65) (231.99) 

           ที่มา:       การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Equity Value) เฉพาะกิจการของ OWM ที่ค านวณได้อยู่ระหว่างค่าติดลบเท่ากับ  236.40 – 229.78 ล้าน

บาท  

จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ทั้ง 3 บริษัท สามารถ

สรุปได้ดังนี้ 

ตารางสรุปความเหมาะสมของมูลค่ายตุิธรรมด้วยวิธมีูลค่าปัจจบุันสุทธขิองกระแสเงินสด 

ทรัพย์สิน 
ร้อยละของจ านวนหุ้น 
ที่จดทะเบียนทั้งหมด 

มูลค่ายุตธิรรม 
(หน่วย:ล้านบาท) 

บริษัทฯ 100.00 (147.18) - (114.75) 

บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) 99.74 (210.58) - (175.75) 
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด (“OWM”) 99.99 (194.13) - (190.05) 
รวม มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ  (552.09) - (480.55) 
จ านวนหุ้นสามัญ (ลา้นหุ้น)  170.05 
มูลค่าหุ้นบริษัทฯ  
(บาทต่อหุ้น) 

 (3.25) - (2.83) 

 

ช่วงมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมติดลบ

เท่ากับ  552.09 – 480.55 ล้านบาท หรือติดลบเท่ากับ 3.25 - 2.83 บาทต่อหุ้น  ซึ่งต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ
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บริษัทฯ ที่ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น โดยต่ ากว่าเท่ากับ 4.65 – 4.23 บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 331.91 – 

301.85 ของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

4.6.4 สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าหุน้ของบริษัทฯ 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

1 . วิ ธี มู ล ค่ าหุ้ นตาม
บัญชี 

1.12 

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อน
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบ
การเงินที่ใช้อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการน าสินทรัพย์เหล่านั้นไป
ท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

2 . วิธีปรับปรุงมูลค่า
หุ้นตามบัญชี 

1.12 

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบัน
มากกว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้ค านึงถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่
ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง แม้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคต 
และแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม แต่เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาถึงวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไรใน
อนาคตของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด พบว่ามูลค่าหุ้นของ
บริษัทฯ มีค่าติดลบ ดังนั้น การพิจารณาด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจึง
เป็นวิธีที่อาจไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้  แต่
หากพิจารณาถึงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน วิธีปรับปรุงมูลค่าทาง
บัญชีจะสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้ โดยมูลค่าหุ้นตามวิธี
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีในครั้งนี้ มีมูลค่าเท่ากับวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีน้ีเป็นวีธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของ
บริษัทฯ ในครั้งน้ี 

3 . วิ ธี มู ล ค่ าหุ้ นตาม
ราคาตลาด 

1.51 – 1.58 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวิธีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคาซ้ือ
ขายของหลักทรัพย์ใน ตลท. ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่ใน
สภาวะปกตินักลงทุนสามารถซ้ือ และ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและปริมาณได้
ตามที่ต้องการของผู้ที่ต้องการจะซื้อ และผู้ที่ต้องการจะขาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธี
ราคาตลาดจะสะท้อนความต้องการของผู้ซ้ือและผู้ขายโดยไม่จ าเป็นต้องเท่ากับมูลค่าที่
เหมาะสมของหลักทรัพย์นั้น และไม่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ 
นอกจากนี้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีจ านวนหุ้นกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยเพียงร้อยละ 
28.95 และมีสภาพคล่องที่ต่ า โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนปริมาณการ
ซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ ที่เท่ากับร้อยละ 0.19 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอัตราหมุนเวียน
ปริมาณการซ้ือขายหุ้นในหมวดธุรกิจเดียวกันที่ร้อยละ 0.34 และค่าเฉลี่ยของอัตรา
หมุนเวียนปริมาณการซ้ือขายหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่ร้อยละ 
0.44  โดยต่ ากว่าคิดเป็นร้อยละ 45.92 และ 58.02 ตามล าดับ ดังนั้นวิธีมูลค่าตามราคา
ตลาดจึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 
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วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(บาท/หุ้น) 

รายละเอียด 

4.1 วิธีอัตราส่วน P/BV 1.06 – 1.21 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้
อ้างอิง เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่า
ทางบัญชีไม่เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์
ส าคัญที่ เกิดขึ้นภายหลังวันที่ ในงบการเงินที่ ใช้อ้างอิง รวมทั้ งไม่ได้สะท้อนถึง
ความสามารถในการน าสินทรัพย์เหล่านั้นไปท าก าไรในอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ  
ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราส่วน P/E ไม่มี 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

5. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

ไม่มี 
ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

6 . วิ ธี มู ล ค่ าปั จจุ บั น
สุทธิของกระแสเงินสด 
(SOTP) 

(3.25) - (2.83) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของของบริษัทฯ  ที่ได้จากการ
ประเมินมีค่าติดลบเท่ากับ 3.25 - 2.83 บาทต่อหุ้น ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และ
แนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการ
มาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสดของบริษัทฯ มีค่าติดลบ ซ่ึงต่ ากว่ามูลค่า ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ ด้วย
วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี ้คือ วิธี
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากแม้ว่าวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้สะท้อนมูลค่าของ
บริษัทฯ ในอนาคตได้ แต่เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงวิธีอื่นๆ อาทิ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด
ที่อาจสะท้อนความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ไม่จ าเป็นต้องเท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ และไม่
สะท้อนถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ อีกทั้งหุ้นของบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ต่ า เมื่อเทียบกับสภาพ
คล่องของหุ้นในหมวดธุรกิจเดียวกัน และหุ้นทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อย่างมีนัยส าคัญ 
ดังนั้นวิธีมูลค่าตามราคาตลาดจึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง  นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาถึงวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตของบริษัทฯ ด้วย
วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) พบว่า มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ มี
ค่าติดลบ ดังนั้น การพิจารณาด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจึงเป็นวิธีท่ีอาจไม่เหมาะสมส าหรับการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ในครั้งนี้ แต่หากพิจารณาถึงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 
วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีจะสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ณ ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 1.12 หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 191.26 
ล้านบาท 
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5. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จ านวน 220,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 170,049,286 บาท เป็น จ านวน 390,549,286 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 220,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน คือ Silom Road Limited และ นายวิโรจน์ ตั้ง

เจตนาพร โดยมีราคาเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 1.40 บาท  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าท ารายการในครั้งนี้ มีข้อดีของการเข้าท ารายการ เนื่องจากบริษัทฯ จะ

สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัดได้เพียงพอกับการเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และ NGE ในปัจจุบันและไม่ท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก และจะท าให้บริษัทฯ และ 

NGE สามารถเข้าสู่กระบวนการปรับกลยุทธ์ในการท างาน เพื่อรองรับสภาวะการหดตัวของอุตสาหกรรมหนังสือและ

สิ่งพิมพ์ได้ นอกจากนี้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและเติบโต

ของ OWM เนื่องจาก OWM ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลทั้งในสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ โดยมีรายไดม้า

จากการขายโฆษณาบนสื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาทีม่ีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นธุรกิจที่คาดหวังว่าจะสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ การเข้าท า

รายการยังมีข้อดีอื่น ๆ เช่น เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และเป็นโอกาสที่จะได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจจากกลุ่มนักลงทุน ซึ่งอาจน ามาต่อยอดกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ทั้งในด้านราคา และสัดส่วนการ

ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม และอาจก่อให้เกิดความผันผวนในราคาหุ้นของบริษัทฯ และผลขาดทุนทางบัญชี และยังมีความ

เสี่ยงต่าง ๆ จากการเข้าท ารายการเช่นความเสี่ยงที่นักลงทุนจะมีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอ หรือตัดสินใจไม่ลงทุน ความ

เสี่ยงด้านผลประกอบการและแผนธุรกิจหลังการเข้าท ารายการ ผลกระทบและความเสี่ยงเหล่านี้เป็นผลกระทบและความ

เสี่ยงปกติที่จะเกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อมีการเข้าท ารายการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าท ารายการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้อง

จัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ และ NGE เพื่อไม่ให้ธุรกิจ

หยุดชะงัก รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของ OWM ใน

อนาคต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้ช่ือ “Rabbit Today” ผ่านช่องทางสถานี

รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เคอรี่ และร้านทรู คอฟฟี่ และผลิตสื่อโฆษณาบน Social media  ต่าง ๆ เช่น Facebook, 

Twitter, Instagram และ Youtube ซึ่งเป็นธุรกิจที่อาจสร้างรายได้และผลก าไรอย่างมีนัยส าคัญให้กับกลุ่มบริษัทฯ ใน

อนาคต 
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การพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 220,500,000 หุ้น ที่

ราคา 1.40 บาทต่อหุ้น หรือมูลค่าเท่ากับ 308.70 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าวิธีการประเมิน

มูลค่ากิจการที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ ากว่าราคาเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคา 1.40  บาทต่อหุ้น เท่ากับ 0.28  บาทต่อหุ้น หรือต่ ากว่าในอัตราร้อยละ 19.66 ของราคา

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

แผนภูมิ สรปุมูลค่ายุติธรรมในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

  

หากพิจารณาความเหมาะสมในด้านของราคานั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด

เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าในช่วงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี 

ซึ่งเท่ากับ 1.12 บาทต่อหุ้น โดยสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 19.66 ดังนั้น ราคาในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ให้แก่ Silom Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพร ซ่ึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ นั้น จึงมีความ

เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากการท ารายการครั้งนี้ 

ประกอบกับการท ารายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านของราคา และในด้านของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน

ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น ผู้หุ้นควรลงมติเห็นชอบในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่  Silom 

Road Limited และนายวิโรจน์ ต้ังเจตนาพรคร้ังนี้ 
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6. ภาคผนวก 

6.1 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  

6.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“NINE") เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยในสายธุรกิจเอ็ดดู
เทนเมนท์ และต่างประเทศ ของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ภายใต้ช่ือ “เนช่ัน ชีพจรวันน้ี” ซึ่งต่อมาใน
ปี 2545 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ 1 ล้านบาท ด าเนิน
ธุรกิจส านักพิมพ์ “เนช่ันบุ๊คส์” ในการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและ
ส านักพิมพ์ช้ันน าท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมิได้มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง  

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NMG ให้ NINE เป็นบริษัทแม่ของสายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และ
ต่างประเทศ และถือหุ้นในบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน จ านวน 2 บริษัท คือ 1 ) บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด (“NED”) และ 2) บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (“NGE”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
และ 98.99 ตามล าดับ อีกทั้งยังรับเป็นผู้ด าเนินการแทน NMG ในธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาให้แก่สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ 
ตัวแทนการพิมพ์และจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์และนิตยสารในประเทศและภูมิภาคอาเซียนบางส่วนให้แก่ส านักพิมพ์
ต่างประเทศ โดยในการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 70 ล้าน
บาท ในปี 2549 โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ NMG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม และ NMG ได้ขายเงินลงทุนใน NED และ 
NGE ให้บริษัทฯ ตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันท่ีเกิดรายการ  

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้บริษัทฯ แปลงสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนช่ือบริษัท จากบริษัท เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็น บริษัท เนช่ัน อินเตอร์
เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) รวมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70 ล้านบาท เป็น 85 ล้านบาท เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NMG ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมัติแผนงานการเสนอขายหุ้น
สามัญของบริษัทฯ และการน าหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อมาเมื่อวันท่ี 
23 กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของ NMG ครั้งที่ 4/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ NMG เสนอขายหุ้นสามัญ
จ านวน 4,000,000 หุ้น ที่ NMG ถืออยู่ในบริษัทฯ พร้อมกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็น
ครั้งแรกของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ NMG ใน
บริษัทฯ ลดลง เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติให้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จ านวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.37 ของจ านวนหุ้นในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้
ทั้งหมด 19,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NMG ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ โดยเป็นการ
จัดสรรในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในราคาที่เท่ากัน  

ต่อมา เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีการควบรวมกิจการของบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ NED และ NGE  ซึ่งเป็นการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเพื่อปรับโครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ หลังจากการควบรวม
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ดังกล่าว NGE มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านบาท และ NED ได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ 
และได้ด าเนินการช าระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2559 

ปัจจุบัน NINE มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 170,049,286 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้น 
170,049,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

6.1.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1) ธุรกิจส านักพิมพ์ 

1.1)  หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 

ด าเนินธุรกิจภายใต้ช่ือส านักพิมพ์ “เนช่ันบุ๊คส์” ซึ่งผลิตและจ าหน่ายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่ได้รับความไว้วางใจ โดย

ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและส านักพิมพ์ที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดพิมพ์และจ าหน่าย

ผลงานที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว ได้แก่ หมวดบริหารและการจัดการ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

บริหารและการจัดการในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน การบัญชี การตลาด ภาษี และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หมวดภาษา และการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการ

ทดสอบความถนัดด้านต่าง ๆ หมวดศาสนา และปรัชญา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับค าสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

และศาสตร์ด้านโหงวเฮ้งและฮวงจุ้ย หมวดทั่วไป ที่มีเนื้อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่าง ๆ ของผู้อ่าน

ในวงกว้าง เช่น ไลฟส์ไตล์/ชีวิตคนดัง สุขภาพ และหมวดนิยาย วรรณกรรม ท่ีเป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศ 

1.2)  หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน 

NGE เป็นผู้ผลิต น าเข้า และจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนที่ได้รับลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ช้ันน าจากกลุ่มประเทศ

ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยส่วนใหญ่ผลิต

เป็น 2 ภาษา ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน เช่น หนังสือนิทานภาพ และหนังสือกิจกรรมเสริม

ทักษะ  

1.3)  หนังสือการ์ตูน  

ด าเนินธุรกิจภายใต้ช่ือส านักพิมพ์ “เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์” โดยมี NGE เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับ

เยาวชนเพื่อการศึกษาและบันเทิง ส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักท่ีเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือ

การ์ตูนยอดนิยมและฉบับนิยายที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส านักพิมพ์ช้ันน าทั้งภายในประเทศและประเทศญี่ปุ่น เช่น 

Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten และ Futabasha 

2) ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ และบริการที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศช้ันน าและบริการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ ให้บริการมีทั้งหมด 231 ฉบับ ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ และสมาชิกออนไลน์
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ต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการเป็นตัวแทนขายสมาชิกและเป็นตัวแทนขายโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์ The 

Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย การรับจ้างพิมพ์โดยไม่มีลิขสิทธิ์ในสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือพิมพ์ The 

Yomiuri Shimbun รวมถึง การให้บริการจัดส่งกับหนังสือพิมพ์และนิตยสารอีกหลายฉบับ 

3) ธุรกิจดิจิทัล 

ด าเนินธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบเล่ม หลากหลายแนวที่สอดคล้องกับ

รสนิยมการอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แนวการบริการ การจัดการ ศาสนา จิตวิทยา ปรัชญา ภาษา นิยาย 

วรรณกรรม นิทาน การตูน และอื่น ๆ ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ พ็อกเก็ตบุ๊ค นิตยสาร และด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่าย

สินค้าอุปโภค บริโภค หลากหลายประเภท ครอบคลุมผู้บริโภค ทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ เช่น สินค้า IT ของใช้ใน

บ้าน ของเล่นของใช้ส าหรับเด็ก สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้ากีฬา อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เกม ดีวีดี และ

อื่น ๆ ผ่านทางช่องทาง Website NSTORE.net แอพพลิเคชั่น Nation Books บน iOS และ android แอพพลิเคชั่น

ของพันธมิตร บน iOS และ android Social media ต่าง ๆ Line account อีเมล์ โทรศัพท์ และ Affiliate Program  

4) ธุรกิจด้านการศึกษา 

4.1)  NJ Digital 

สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ทันสมัย สนุกเข้าใจง่าย และเข้ากับพฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย 

โดยใช้ช่องทางสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ รวมไปถึงสื่อโทรทัศน์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สื่อที่มีความทันต่อ

เหตุการณ์ ข่าวสาร และเทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างไม่

หยุดนิ่งให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในด้านการมุ่งเน้นและยกระดับมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ

ของเยาวชน ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ส่งต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศหรือเทียบเท่า 

เพื่อน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ฟรีผ่านทาง Website njdigital.net โดยมีการอัพเดตเนื้อรายสัปดาห์ 

ได้แก่ คลิปฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ ข้อสอบและแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม รูปภาพที่มีเสียงเพื่อเรียนรู้ทักษะ

การฟังและออกเสียง และค าศัพท์พร้อมความหมาย 

4.2)  Hello English 

รายการภาษาอังกฤษที่มุ่งสอนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันในชีวิตประจ าวันส าหรับคนทุกวัย น าเสนอในรูปแบบที่

สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ได้จริง โดยออกอากาศ 4 วัน/สัปดาห์ทาง youtube 

4.3)  NJ Special Admission 

บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือส าหรับทบทวนความรู้เตรียมสอบแอดมิชชัน ซึ่งจัดท าเป็นฉบับพิเศษขึ้นคือ NJ Admission 

2017 ประกอบด้วย ชุดหนังสือจ านวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบ ด าเนินการสอนโดย

คณาจารย์ช้ันน า การทบทวนจะครอบคลุมความรู้เพื่อใช้สอบ GAT/PAT O-NET และ 7 วิชาสามัญ คู่มือฉบับนี้ใช้
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เป็นสื่อประกอบโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20 ซึ่งได้จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ทั่ว

ประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 และถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

มากกว่า 500 โรงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถทบทวนความรู้ผ่านทาง Website ได้ตลอดปี  

5) ธุรกิจโฆษณาบนหนังสือพิมพ์แจกฟรี และสื่อออนไลน์  

ด าเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย หรือ OWM ที่เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้ช่ือ “Rabbit Today” ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันในเมือง โดยแจกฟรี 5 วันต่อสัปดาห์ ทางสถานีรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน เคอรี่ และ

ร้านทรู คอฟฟี่ และผลิตสื่อโฆษณาบน Social media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ Youtube 

6.1.3 โครงสร้างรายได้ 

ในอดีตที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง NINE มีรายได้หลักมาจากธุรกิจส านักพิมพ์ และธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์
ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 79.44 ของรายได้รวมในแต่ละปี โดยในไตร
มาสที่ 2 ปี 2561 NINE มีรายได้รวมเท่ากับ 54.54 ล้านบาท 

ตาราง โครงสร้างรายได้ของ NINE ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

โครงสร้างรายได ้         

ธุรกิจส านกัพิมพ ์ 115.41 50.70 89.74 49.25 76.36 48.25 21.86 40.09 

ธุรกิจตัวแทน

จ าหน่ายสิ่งพิมพ์

ต่างประเทศและ

บริการที่เกี่ยวข้อง 

65.54 28.79 54.72 30.03 49.55 31.31 21.06 38.62 

ธุรกิจดิจิตอล 1.87 0.82 3.63 1.99 2.84 1.79 1.06 1.94 

ธุรกิจด้านการศึกษา 28.20 12.39 13.19 7.24 8.53 5.39 0.24 0.44 

ธุรกิจโฆษณาบน

หนังสือพิมพ์แจกฟรี

และสื่อออนไลน ์

- 0.00 - 0.00 - 0.00 1.25 2.29 

รายได้จากการขาย

และการใหบ้ริการ 

211.02 92.71 161.28 88.51 137.28 86.74 45.47 83.39 

รายได้อื่น1/ 16.60 7.29 20.93 11.49 20.99 13.26 9.06 16.61 

รวม 227.62 100.00 182.21 100.00 158.27 100.00 54.54 100.00 

ที่มา:  แบบ 56-1 ของ NINE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมของ NINE ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
หมายเหตุ:  1/ รายได้อื่น เช่น รายได้จากดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น ๆ 
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6.1.4 ฐานะทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ NINE ซึ่งเป็นงบการเงินที่

ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

ตาราง งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ NINE ปี 2558 – ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน         

รายได้จากการขาย  121.43  53.35  100.92  55.39  84.04  53.10  22.28  40.86 

  รายได้จากการให้บริการ  89.58  39.35  60.36  33.13  53.24  33.64  23.19  42.52 

รายได้ดอกเบ้ีย  8.55  3.76  8.90  4.88  6.03  3.81  2.13  3.91 

รายได้อื่น  8.06  3.54  12.03  6.60  14.96  9.45  6.93  12.71 

รวมรายได้  227.62  100.00  182.21  100.00  158.27  100.00  54.54  100.00 

ต้นทุนขายและการให้บริการ  (153.89) (67.61)  (99.80) (54.77)  (73.04) (46.15)  (37.78) (69.27) 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย  (39.66) (17.42)  (31.16) (17.10)  (28.52) (18.02)  (12.72) (23.33) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (46.52) (20.44)  (47.97) (26.33)  (44.65) (28.21)  (87.65) (160.73) 

ผ ล ข า ด ทุ น จ า ก ก า ร ป รั บ

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ 

 -    0.00  (204.45) (112.20)  -    0.00  -    0.00 

ต้นทุนทางการเงิน  (1.01) (0.44)  (0.87) (0.48)  (0.79) (0.50)  (0.40) (0.74) 

รวมค่าใช้จ่าย  (241.07) (105.91)  (384.25) (210.88)  (146.99) (92.87)  (138.56) (254.07) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  (13.45) (5.91)  (202.03) (110.88)  11.28  7.13  (84.02) (154.07) 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  (5.08) (2.23)  (11.82) (6.49)  (4.10) (2.59)  0.36  0.66 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (18.53) (8.14)  (213.86) (117.37)  7.18  4.54  (83.66) (153.41) 

ที่มา: งบการเงินรวมของ NINE 

ตาราง งบแสดงฐานะการเงินของ NINE ปี 2558 – ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 

 68.41  10.37  20.83  5.53  92.22  28.71  58.97  21.62 

เงินลงทุนชั่วคราว  250.71  38.02  243.52  64.68  103.02  32.07  90.32  33.12 

ลูกหนี้การค้า  47.23  7.16  50.34  13.37  62.42  19.43  18.61  6.82 

รายได้ค้างรับ  6.55  0.99  6.06  1.61  3.56  1.11  3.57  1.31 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  5.60  0.85  6.56  1.74  14.73  4.59  2.41  0.88 

สินค้าคงเหลือ  223.56  33.90  24.33  6.46  18.65  5.81  16.07  5.89 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  1.10  0.17  1.62  0.43  0.67  0.21  3.97  1.45 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  603.16  91.47  353.26  93.83  295.27  91.92  193.92  71.10 

เงินฝากที่มีข้อจ ากัดการใช้  0.80  0.12  0.40  0.11  0.40  0.12  -    0.00 
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หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและ

อุปกรณ์ 

 3.13  0.47  1.21  0.32  1.12  0.35  2.81  1.03 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  21.58  3.27  4.20  1.12  12.62  3.93  63.70  23.35 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี 

 26.54  4.02  15.43  4.10  11.33  3.53  11.69  4.28 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  4.19  0.64  2.00  0.53  0.50  0.16  0.65  0.24 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  56.24  8.53  23.24  6.17  25.97  8.08  78.84  28.90 

รวมสินทรัพย์  659.40  100.00  376.49  100.00  321.24  100.00  272.76  100.00 

หนี้สิน         

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  9.92  1.50  -    0.00  -    0.00  -    0.00 

เจ้าหนี้การค้า  122.83  18.63  75.57  20.07  13.17  4.10  11.15  4.09 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  9.70  1.47  6.12  1.63  3.94  1.23  37.04  13.58 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  15.39  2.33  10.46  2.78  10.53  3.28  12.93  4.74 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  0.13  0.02  0.01  0.00  -    0.00  -    0.00 

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  -    0.00  3.90  1.04  4.65  1.45  4.68  1.72 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5.42  0.82  1.04  0.28  0.94  0.29  1.54  0.56 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  163.37  24.78  97.10  25.79  33.22  10.34  67.33  24.68 

ป ร ะ ม า ณ ก า ร ห นี้ สิ น ไ ม่

หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์

พนักงาน 

 8.14  1.23  11.35  3.02  12.72  3.96  13.35  4.89 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  0.85  0.13  0.90  0.24  0.85  0.26  0.82  0.30 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  8.99  1.36  12.26  3.26  13.57  4.22  14.17  5.19 

รวมหนี้สิน  172.37  26.14  109.35  29.05  46.79  14.57  81.49  29.88 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนจดทะเบียน  259.25    259.25    259.25    259.25   

ทุนที่ออกและช าระแล้ว  170.05  25.79  170.05  45.17  170.05  52.94  170.05  62.34 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  272.71  41.36  272.71  72.43  272.71  84.89  272.71  99.98 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น  3.80  0.58  4.09  1.09  4.21  1.31  4.70  1.72 

ทุ นส า ร อ งตามก ฎหมายที่

จัดสรรแล้ว 

 10.65  1.62  10.65  2.83  10.65  3.32  10.65  3.90 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม  29.65  4.50  (189.70) (50.39)  (183.14) (57.01)  (266.77) (97.81) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  0.18  0.03  (0.65) (0.17)  (0.04) (0.01)  (0.07) (0.02) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  487.03  73.86  267.14  70.95  274.44  85.43  191.26  70.12 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ

หุ้น 

 659.40  100.00  376.49  100.00  321.24  100.00  272.76  100.00 

ที่มา: งบการเงินรวมของ NINE 
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ตาราง สรุปกระแสเงินสดของ NINE ป ี2558 – ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาสที่ 2 ปี 

2561 

กระแสเงินสด     

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  6.81   (43.72)  (61.62)  (19.20) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน  (148.33)  10.35   133.48   (10.94) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (12.56)  (14.21)  (0.48)  (3.11) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สุทธิ 

 (154.09)  (47.58)  71.39   (33.25) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  222.49   68.41   20.83   92.22  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  68.41   20.83   92.22   58.97  

ที่มา: งบการเงินรวมของ NINE 

ตาราง อัตราส่วนทางการเงินของ NINE ป ี2558 – ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาสที่ 2 ปี 

25611/ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.69 3.64 8.89 2.88 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.24 3.24 7.76 2.49 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 71 109 148 160 

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 537 445 106 83 

ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 307 357 219 58 

Cash cycle (วัน) 301 197 35 185 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 27.07 38.12 46.79 16.92 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) (8.14) (117.37) 4.54 (153.41)  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (3.69) (56.71) 2.66 (35.93) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) (2.70) (41.29) 2.06 (28.17)  

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.33 0.35 0.45 0.18 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Debt Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.35 0.41 0.17 0.43 

หมายเหตุ:  แบบ 56-1 ของ NINE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560,  1/ ค านวณจากงบการเงินรวม(สอบทานแล้ว) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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6.1.5 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

1) รายได้ 

รายได้จากการด าเนินงานของ NINE ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส านักพิมพ์ ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์

ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจด้านการศึกษา และรายได้อื่น โดยในปี 2558 – 2560 

และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 227.62 ล้านบาท 182.21 ล้านบาท 158.27 ล้านบาท และ 54.54 

ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่าง ปี 2558 – 2560 ลดลง

เท่ากับร้อยละ 15.40 ทั้งนี้คาดว่าเกิดจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนไป  

2) อัตราก าไรขั้นต้น 

ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีก าไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.07 ร้อยละ 38.12 ร้อยละ 46.79 และ ร้อย

ละ 16.92 ตามล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการในการควบคุมและลด

ต้นทุนอ่ืน ๆ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นฉบับและค่าลิขสิทธิ์ลดลง   

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ NINE ประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผล

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 283.58 ล้านบาท 73.17 ล้านบาท และ 100.38 ล้านบาท ตามล าดบั 

สาเหตุที่ในปี 2559 และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวนมาก เป็นผลมาจากในปี 

2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท าให้บริษัทฯ ได้ตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์ส าหรับสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลีย่นไป จ านวน 204.45 ล้านบาท โดยใช้นโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผือ่

มูลค่าสินค้าลดลงส าหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพ ล้าสมัย และค้างนาน ได้แก่ สินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน 

จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ส าหรับ

สินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 18 เดือน จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้

แบบขายเหมาลดราคา และส าหรับสินค้าคงเหลือที่มีอายุมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป จะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีจะ

ได้รับจากการประมาณราคาที่จะขายได้แบบการขายเหมาช่ังกิโล และ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการ

บันทึกส ารองหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในกลุ่ม NMG จ านวน 54.09 ล้านบาท และ

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม จ านวน 5.45 ล้านบาท เนื่องจาก OWM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เริ่มด าเนิน

ธุรกิจในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่าของค่าความนิยมที่ได้รับมาจากการซื้อธุรกิจ

อาจเกิดการด้อยค่า จากดุลยพินิจของผู้บริหาร กลุ่มบริษัทฯ จึงรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 
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ซึ่งหากค านวณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ของ 

NINE ในปี 2558 – 2560 พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการ

ประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 86.18 ล้านบาท 79.13 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจต่อปี 

(CAGR) ปี 2558 – 2560 ติดลบเท่ากับร้อยละ 2.08 อันเนื่องมาจากการปรับลดของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

และการตลาด    

4) ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ ในปี 2558 – 2560 และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 คือ ขาดทุน 18.53 ล้านบาท ขาดทุน 213.86 ล้านบาท 

ก าไร 7.18 ล้านบาท และ ขาดทุน 83.66 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับติดลบร้อยละ 8.14 ติด

ลบร้อยละ 117.37 มีค่าบวกร้อยละ 4.54 และ ติดลบร้อยละ 153.41 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของ

ยอดขายในกลุ่มหนังสือและรายได้จากการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศและบริการที่เกี่ยวข้อง  และมี

รายการจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกการเป็นตัวแทนหนังสือพิมพ์จาก The 

Yomiuri Shimbun อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนคงที่ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร โดยกลุ่มบริษัทฯ พยายามควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

5) สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจการมีสินทรัพย์รวมจ านวน 321.24 ล้านบาท ลดลงจ านวน  55.26 ล้านบาทจาก 

376.49 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 14.68 โดยสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ 

การลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว จ านวน 140.50 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 376.49 ล้านบาท ลดลงจ านวน 282.91 ล้านบาทจาก 

659.40 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 42.90 โดยสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ 

การตั้งส ารองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันและมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่ายสิ่งพิมพ์เฉพาะที่ท าก าไรให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จ านวน 199.23 ล้านบาท และ

การลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 17.38 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อลิขสิทธิ์น้อยลงและเลือกสรร

หนังสือมากข้ึน 

6) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจการมีหนี้สินรวมจ านวน 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 กิจการมีหนี้สินรวมลดลง 63.01 

ล้านบาท จาก 172.37 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558  คิดเป็นร้อยละ 36.56 โดยการลดลงของหนี้สินรวมในแต่ละ

ปีเป็นผลมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 274.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 7.31 ล้านบาท จาก 

267.14 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.73 โดยเพิ่มขึ้นจากก าไรจากผลประกอบการ โดยมี

ก าไรสุทธิส าหรับปีจ านวน 7.18 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 267.14 ล้านบาท ลดลงจ านวน 219 .90 ล้านบาท 

จาก 487.03 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 45.15  โดยลดลงจากขาดทุนจากผลประกอบการ 

โดยมีขาดทุนสุทธิส าหรับปีจ านวน 213.86 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการ

ประกอบธุรกิจ  

6.2 บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 

6.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด”(“NGE") เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดู 
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“NINE”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีสัดส่วนการถือ
หุ้น ร้อยละ 99.74 บริษัทได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 ภายใต้ช่ือ “บริษัท เนช่ันเอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด” 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท ซึ่งต่อมาในปี 2557 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เนช่ัน โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด ปัจจุบัน NGE มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 200,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้น 
200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ประกอบธุรกิจส านักพิมพ์โดยผลติ น าเข้า และจัดจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
ส าหรับเยาวชนเพื่อการศึกษา บันเทิง และการเสริมทักษะ ส าหรับลูกค้าเป้าหมายหลักที่เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 
ปี 

6.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1) หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน 

NGE เป็นผู้ผลิต น าเข้า และจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนที่ได้รับลิขสิทธิ์จากส านักพิมพ์ช้ันน าจากกลุ่มประเทศ

ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลยี อาทิ Walt Disney, Warner Bros., Nickelodeon ประเทศสหรัฐอเมริกา, Egmont 

UK, Dorling Kindersley ประเทศอังกฤษ, Larousse ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ผลิตเป็น 2 ภาษา ซึ่งมี

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน จนถึงปี 2560 NGE ได้รับลิขสิทธิ์ในการพิมพ์และจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์

ส าหรับเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา ทั้งสิ้นจ านวนมากกว่า 1 ,000 ปก ซึ่งด าเนินการใน

รูปแบบดังนี้ 1) หนังสือนิทานภาพ ซึ่งได้คัดสรรจากนิทานที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากทั้งในและ

ต่างประเทศ 2) หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ เป็นหนังสือที่เหมาะส าหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วยรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ 

พร้อมความรู้และความบันเทิง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การระบายสี การวาดรูป การลากเส้น เกมทดสอบความจ า 

สี ตัวเลข หรือค าศัพท์ง่าย ๆ จัดพิมพ์เป็นสองภาษา (ไทย - อังกฤษ) ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวการ์ตูนที่เป็นที่

นิยมระดับนานาชาติ  
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2) หนังสือการ์ตูน 

NGE เป็นผู้ผลิต น าเข้าและจัดจ าหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย 

และประเทศในทวีปเอเชีย โดยมุ่งเน้นหนังสือการ์ตูนยอดนิยมและฉบับนิยายที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากส านักพิมพ์ช้ันน า

ทั้งภายในประเทศและประเทศญี่ ปุ่น เช่น Shueisha, Shogakukan, Kodansha, Kadokawa Shoten และ 

Futabasha จนถึงปี 2560 ได้รับลิขสิทธิ์ในการพิมพ์และจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชน ทั้งสิ้นจ านวนมากกว่า 

600 เรื่อง หรือมากกว่า 4,500 ปก   

6.2.3 ฐานะทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ NGE ซึ่งเป็นงบการเงินท่ีผ่าน

การตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

ตาราง งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ NGE ป ี2558 – 2560 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน       

รายได้จากการขาย 78.61 96.40 70.68 95.91 59.04 92.74 

  รายได้จากการให้บริการ 0.57 0.70 0.13 0.17 0.04 0.06 

รายได้อื่น 2.36 2.90 2.89 3.92 4.58 7.20 

รวมรายได ้ 81.55 100.00 73.69 100.00 63.66 100.00 

ต้นทุนขายและการ

ให้บริการ 

(58.11) (71.25) (39.06) (53.01) (23.99) (37.68) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (13.30) (16.31) (10.57) (14.34) (9.49) (14.91) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (22.25) (27.29) (21.27) (28.87) (23.77) (37.34) 

ผลขาดทุนจากการปรับ

โครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจ 

- 0.00 (203.06) (275.55) 0.00 0.00 

รวมค่าใช้จา่ย (93.66) (114.85) (273.96) (371.77) (57.25) (89.93) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน

ต้นทุนทางการเงินและ

ภาษีเงินได ้

(12.11) (14.85) (200.27) (271.77) 6.41 10.07 

ต้นทุนทางการเงิน (0.22) (0.26) (1.01) (1.38) (1.19) (1.86) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

เงินได้ 

(12.32) (15.11) (201.28) (273.14) 5.22 8.20 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงิน

ได้ 

(4.16) (5.10) (10.86) (14.74) (4.94) (7.76) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัป ี (16.49) (20.22) (212.14) (287.88) 0.28 0.44 



   

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน                      บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   

 

146 | หน้า 

 

ที่มา:  งบการเงินของ NGE 

ตาราง งบแสดงฐานะการเงินของ NGE ป ี2558 – 2560  

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 

2.87 1.11 2.77 6.93 6.16 19.45 

  เงินลงทุนชั่วคราว 0.21 0.08 0.26 0.65 0.06 0.20 

ลูกหนี้การค้า 6.04 2.34 6.71 16.80 5.30 16.74 

รายได้ค้างรับ 3.22 1.25 1.37 3.43 0.95 2.99 

ลูกหนี้อื่น 2.20 0.85 2.83 7.07 1.61 5.07 

สินค้าคงเหลือ 218.32 84.60 15.50 38.78 12.95 40.87 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.12 0.05 0.06 0.15 0.05 0.15 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 232.96 90.27 29.50 73.81 27.08 85.46 

เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการ

ใช ้

0.80 0.31 0.40 1.00 0.40 1.26 

ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า

และอุปกรณ์ 

0.29 0.11 0.15 0.37 0.47 1.48 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5.22 2.02 2.14 5.35 1.27 4.02 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ

ตัดบัญชี 

18.27 7.08 7.40 18.52 2.46 7.77 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.54 0.21 0.38 0.96 0.00 0.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25.11 9.73 10.47 26.19 4.61 14.54 

รวมสินทรัพย ์ 258.07 100.00 39.97 100.00 31.69 100.00 

หนี้สิน       

เจ้าหนี้การค้า 169.27 65.59 67.62 169.18 1.72 5.44 

เจ้าหนี้อื่น 40.19 15.57 51.31 128.37 40.97 129.29 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 0.00 0.00 36.00 90.07 0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3.61 1.40 4.33 10.84 4.95 15.62 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.47 0.18 0.37 0.91 0.29 0.91 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 213.53 82.74 159.63 399.36 47.93 151.25 

ภาระผูกพันผลประโยชน์

พนักงาน 

1.82 0.71 2.92 7.30 3.11 9.83 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.75 0.29 0.80 1.99 0.74 2.33 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2.57 0.99 3.71 9.29 3.85 12.15 

รวมหนี้สิน 216.10 83.74 163.34 408.66 51.78 163.41 
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หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 50.00  97.00  200.00  

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 50.00 19.37 97.00 242.68 200.00 31.18 

ทุนส ารองตามกฎหมายที่

จัดสรรแล้ว 

5.00 1.94 5.00 12.51 5.00 15.78 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (13.03) (5.05) (225.17) (563.35) (224.89) (709.75) 

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการรวม

ธุรกิจภายใต้การควบคุม

เดียวกัน 

- 0.00 (0.20) (0.50) (0.20) (0.63) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 41.97 16.26 (123.37) (308.66) (20.09) (63.41) 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้

ถือหุ้น 

258.07 100.00 39.97 100.00 31.69 100.00 

ที่มา:  งบการเงินของ NGE 

ตาราง สรุปกระแสเงินสดของ NGE ปี 2558 – 2560 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงินสด    

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน  3.89   (27.47)  (59.49) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน  (3.73)  (52.09)  (3.00) 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (0.15)  79.05   65.88  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สุทธิ 

 0.02   (0.51)  3.39  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  2.85   2.87   2.77  

เงินสดได้จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ระหว่างปี 

 -     0.41   -    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  2.87   2.77   6.16  

ที่มา:  งบการเงินของ NGE 

ตาราง อัตราส่วนทางการเงินของ NGE ป ี2558 – 2560 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.09 0.18 0.57 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.07 0.09 0.29 

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 27.82 34.62 32.76 

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ (วัน) 1371.34 144.84 197.05 
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หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 1063.22 631.82 26.23 

Cash cycle (วัน) 335.94 (452.37) 203.58 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการท าก าไร (Profitability Ratio) 

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 26.62% 44.83% 59.40% 

อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) (20.22%) (287.88%) 0.44% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (32.83%) N/A N/A  

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) (6.25%) (142.36%) 0.78% 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.31 0.49 1.78 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Debt Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.15 N/A N/A  

หมายเหตุ:  ค านวณจากงบการเงินของ NGE 

6.2.4 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  

1) รายได้ 

ในปี 2558 – 2560 NGE มีรายได้รวมทั้งสิ้น 81.55 ล้านบาท 73.69 ล้านบาท และ 63.66 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่ง

คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่าง ปี 2558 – 2560 ติดลบเท่ากับร้อยละ 10.06 

ทั้งนี้คาดว่าจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  

2) อัตราก าไรขั้นต้น 

ในปี 2558 – 2560 NGE มีก าไรขั้นต้นที่ร้อยละ 26.62 ร้อยละ 44.83 และ ร้อยละ 59.40 ตามล าดับ โดยการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นคาดว่าเป็นผลเนื่องมาจากมาตรการในการควบคุมและลดต้นทุนอ่ืน ๆ ท า

ให้ค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นฉบับและค่าลิขสิทธิ์ลดลง   

3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ NGE ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผลขาดทนุ

จากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โดยในปี 2558 – 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 

35.55 ล้านบาท 234.90 ล้านบาท และ 33.27 ล้านบาท ตามล าดับ สาเหตุที่ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารจ านวนมาก เป็นผลมาจากในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

สิ่งพิมพ์ของบริษัทและบริษัทใหญ่  

ซึ่งหากค านวณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ ของ 

NGE ในปี 2558 – 2560 พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยไม่รวมผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการ

ประกอบธุรกิจรวมทั้งสิ้น 35.55 ล้านบาท 31.84 ล้านบาท และ 33.27 ล้านบาท ตามล าดับ 
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4) ก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ ในปี 2558 – 2560 มีค่าติดลบเท่ากับ 16.49 ล้านบาท 212.14 ล้านบาท และ มีก าไรเท่ากับ 0.28 ล้าน

บาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิมีค่าติดลบเท่ากับร้อยละ 20.22 ร้อยละ 287.88 และ มีค่าเป็นบวกร้อยละ 

0.44 ตามล าดับ  

5) สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กิจการมีสินทรัพย์รวมจ านวน 31.69 ล้านบาท ลดลงจ านวน 8.28 ล้านบาทจาก 39.97 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 20.73  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กิจการมีสินทรัพย์รวมจ านวน 39.97 ล้านบาท ลดลงจ านวน 218.10 ล้านบาทจาก 

258.07 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นร้อยละ 84.51 โดยสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ 

การลดลงของสินค้าคงเหลือ จ านวน 202 .82 ล้านบาท จากมติการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัทและบริษัทใหญ่ 

6) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กิจการมีหนี้สินรวมจ านวน 51.78 ล้านบาท ลดลง 111.56 ล้านบาท จาก 163.34 ล้าน

บาท ณ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 68.30 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กิจการมีหนี้สินรวมลดลง 52.76 

ล้านบาท จาก 216.10 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2558  คิดเป็นร้อยละ 24.41 โดยการลดลงของหนี้สินรวมในแต่ละ

ปีเป็นผลมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จ านวน 20.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 103.28 ล้าน

บาท จากติดลบ 123.37 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนจากทุนจด

ทะเบียนจ านวน 103 ล้านบาท  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบจ านวน 123.37 ล้านบาท ลดลงจ านวน 165.34 ล้าน

บาท จาก 41.97 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักคือ การขาดทุนจากผลประกอบการ โดยมี

ขาดทุนสุทธิส าหรับปีจ านวน 212.14 ล้านบาท เนื่องจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัท

ใหญ่ และการระดมทุนจากทุนจดทะเบียนจ านวน 47 ล้านบาท     

6.3 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย 

ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยใน

ปี 2561 คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.50 โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.20 – 4.80 เร่งขี้นจากปีก่อน

หน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3 .90 โดยมีการส่งออกสินค้าเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ ประกอบกับ การใช้จ่ายภาครัฐ 

โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่ส าคัญ การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการร่วม
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ลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นและส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน

ภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรง

สนับสนุนจากรายได้ครัวเรือนนอกและภาคเกษตรที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น 

6.4 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ 

ข้อมูลจากงานวิจัยของ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พบว่าภาพรวมของตลาด

อุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์เผชิญกับสภาวะถดถอยมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยในปี 2560 สาเหตุเกิดจาก

จ านวนหนังสือท่ีออกใหม่ในปี 2560 ที่มีจ านวนค่อนข้างน้อย และหนังสือกว่าร้อยละ 21.00 ไม่ได้มีการออกเล่มใหม่

เลย นอกจากน้ียังมีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิทัลกันมากขึ้นท าให้

ภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลงในอดีตที่ผ่านมา  

แผนภูมิ มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมหนังสือสิ่งพิมพ์ ปี 2557 - 2560 

 

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ส านักพิมพ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คาดการณ์ภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ในปี 2561 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและเติบโตขึ้นจากปี

ก่อนหน้าในอัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 22.00 ซึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมหนังสอื

และสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือที่ออกใหม่มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจาก ผู้ผลิตมีการคัดสรรหนังสือเพิ่มขึ้นเพื่อเน้น

คุณภาพมากกว่าปริมาณการผลิต และการมีช่องทางการขายที่หลากหลายมากขึ้น โดยช่องทางออนไลน์ เช่น 

Website, Facebook, Line, ช่องทางออนไลน์ของร้านหนังสือ และร้านค้าออนไลน์ทั่วไป ถูกคาดการณ์ไว้ว่า จะมี

อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 25.00 เนื่องมาจากหลาย ๆ บริษัทมีความตั้งใจจะเพิ่มการลงทุนในช่องทาง

ออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ คาดการณ์มูลค่าตลาด  
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e-commerce ในประเทศไทยว่ามีแนวโน้มเติบโตกว่าร้อยละ 13.00 ต่อปี ในปี 2560 – 2564 ในขณะที่ช่อง

ทางการจ าหน่ายหลักของธุรกิจหนังสือยังคงเป็นร้านหนังสือ ซึ่งจากการส ารวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่าย

หนังสือแห่งประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีร้านหนังสืออยู่ประมาณ 783 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น ร้านค้า

สาขาจ านวน 614 ร้าน ประกอบด้วย ซีเอ็ดบุ๊คส์จ านวน 350 ร้าน ร้านนายอินทร์จ านวน 156 ร้าน และบีทูเอ

สจ านวน 108 ร้าน และร้านค้าอิสระจ านวน 169 ร้าน ซึ่ง NINE มีช่องทางการจ าหน่ายหลักทางร้านหนังสือผ่านร้าน

หนังสือซีเอ็ดบุ๊คส์ที่มีจ านวนร้านหนังสือกว่าร้อยละ 45.00 ของจ านวนร้านหนังสือท้ังหมดทั่วประเทศ   

ผลการส ารวจพฤติกรรมการอ่านอ้างอิงจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในงานหนังสือฯ

พบว่า อัตราการอ่านหนังสือโดยภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2560 สัดส่วนของผู้ที่อ่านหนังสือน้อยลงมี

จ านวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาคือร้อยละ 11.00 ซึ่งลดลงจากปี 2559 ท่ีมีสัดส่วนของผู้ที่อ่านหนังสือน้อยลงคือร้อยละ 

19.00 แสดงให้เห็นแนวโน้มของภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ดีขึ้น 

แผนภูมิ การเปลีย่นแปลงของการอ่านหนังสือ 

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ส าหรับธุรกิจของ NGE ที่มุ่งเน้นสื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 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 อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 15 – 18ปี ยังเป็นกลุ่มที่มีจ านวนหนังสือท่ีอ่านต่อเดือนโดยเฉลีย่มากทีส่ดุ

คือ 3.56 เล่มต่อเดือน  
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แผนภูมิ สดัส่วนการเปลี่ยนแปลงของการอ่านหนังสือ  

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มเป้าหมาย อาย ุ15 -18 ป ี

 

นอกจากนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวสนับสนุนการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมหนังสือและสิ่งพิมพ์ในปี 2561 อ้างอิง

จากข้อมูลผลการส ารวจของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจากกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็น

ถึง ความนิยมของการ์ตูนและนิยายรักในตลาดประเทศไทยที่มีสัดส่วนในการอ่านและซื้อหนังสือประเภทนี้สูงขึ้ น

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หนังสือประเภทการ์ตูนและนิยายรักจึงเป็นหนังสือประเภทหลักที่สมาคมมุ่งเน้นให้เป็นปัจจัย

ขับเคลื่อนตลาดหนังสือและการส่งเสริมการอ่านส าหรับเยาวชน   
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แผนภูมิ สดัส่วนการอ่านและซื้อหนังสอืแยก 

ตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง 

 

6.5 บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด  

6.5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จ ากัด”(“OWM") เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) (“NINE”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 
OWM ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น 
OWM เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ปัจจุบัน OWM มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วจ านวน 60,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวนทั้งสิ้น 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์แจกฟรีและ Social media  

6.5.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

OWM ผลิตหนังสือพิมพ์แจกฟรีภายใต้ช่ือ “Rabbit Today” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันในเมือง 

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) ภายใต้ช่ือ Rabbit Today ควบคู่กับการขาย

โฆษณาบนสื่อออนไลน์ ได้แก่ Website and Facebook รวมถึงการผลิตคอนเทนต์ให้ลูกค้าส าหรับการลงโฆษณา

ดังกล่าว (Content Production) (2) รายได้จากการรับจ้างและให้บริการด าเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมงานขาย

และงานบริการตัวแทนประกันภัย และ/หรือบริษัทประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ผ่าน Website หรือ

ช่องทาง Social media  



   

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน                      บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)   

 

154 | หน้า 

 

6.6 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อดิจิทัล 

ข้อมูลจากบริษัท นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่างบโฆษณารวมในประเทศไทยไตรมาสที่ 2 ปี 

2561 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 27,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่ารวม

ทั้งหมด 26,042 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสื่อและโฆษณามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งสมาคมมีเดียเอเยนซี่

และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่างบโฆษณาในปี 2561 จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2560 โดย

คาดการณ์สัดส่วนงบโฆษณาของสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารเมื่อเทียบกับงบโฆษณาทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 8 หรือ

เท่ากับมูลค่า 10,001 ล้านบาท และสัดส่วนงบโฆษณาของสื่ออินเทอร์เน็ตเมื่อเทียบกับงบโฆษณาทั้งหมดอยู่ที่ร้อย

ละ 12 หรือเท่ากับมูลค่า 14,722 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ งบโฆษณาในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
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แผนภูมิ ประมาณการส่วนแบ่งของงบโฆษณา ปี 2561 

 

ส าหรับงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่า ในปี 2561 ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการ

สื่อสาร และธุรกิจธนาคาร จะเป็นธุรกิจสามอันดับแรกที่ใช้งบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 

10 ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 8 ของงบโฆษณาทั้งหมดของสื่อดิจิทัล ตามล าดับ ซึ่งรายได้ส่วนหน่ึงของ OWM เกิดจาก

รายได้จากการรับจ้างและให้บริการด าเนินงานด้านการตลาดแก่ตัวแทนบริษัทประกันภัย และ/หรือ บริษัท

ประกันภัยทางรถยนต์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในประเภทธุรกิจยานยนต์ 
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แผนภูมิ ประมาณการส่วนแบง่ของงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลป ี2561 

 

ส าหรับงบโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ อ้างอิงจากข้อมูลของบริษัท นีสเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 

เปิดเผยว่า ในปี 2560 หนังสือพิมพ์ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ไทยรัฐ (ร้อยละ 18.59) 

กรุงเทพธุรกิจ (ร้อยละ 10.70) บางกอกโพสต์ (ร้อยละ 6.75) เอ็มทูเอฟ (ร้อยละ 5.40) และเดลินิวส์ (ร้อยละ 5.13) 

แสดงให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์แจกฟรีเช่น เอ็มทูเอฟที่ท าธุรกิจ เช่นเดียวกับ OWM สามารถครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดและแข่งขันกับหนังสือพิมพ์ปกติได้   

แผนภูมิ ส่วนแบ่งทางการตลาดของงบโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ปี 2560 
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ส าหรับการโฆษณาผ่านทาง Social media  จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 

2560 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า คนไทยใช้

อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกปี โดยในปี 2556 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ช่ัวโมง 36 นาทีต่อวัน ปี 

2557 เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 7 ช่ัวโมง 12 นาทีต่อวัน ปี 2558 ลดลงเล็กน้อยเป็นเฉลี่ย 6 ช่ัวโมง 54 นาทีต่อวัน ปี 2559 

ลดลงเล็กน้อยเป็นเฉลี่ย 6 ช่ัวโมง 24 นาทีต่อวัน และในปี 2560 มีการส ารวจแยกเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตช่วงวัน

ท างานหรือวันเรียนหนังสือ และวันหยุด ผลส ารวจแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยในวันท างานหรือวันเรียนหนังสืออยู่

ที่ 6 ช่ัวโมง 30 นาทีต่อวัน และวันหยุดอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 48 นาทีต่อวัน ซึ่ง Gen Y หรือประชากรที่เกิดในปี 2524 – 

2543 มีจ านวนช่ัวโมงการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในช่วงวันท างานหรือวันเรียน และวันหยุดมากที่สุดเมื่อเทียบกับเจนเนอ

เรช่ันอื่น ๆ ในการใช้อินเทอร์เน็ตท ากิจกรรมต่าง ๆ นั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เวลาในการเล่น  Social media  เช่น 

Facebook, Instagram และ Line มากเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ช่ัวโมง 30 นาทีต่อวัน และ

สัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้Social media มีสัดส่วนสูงที่สุดคือร้อยละ 86.90 จากผลส ารวจ 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 

ส าหรับการโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์แจกฟรี “Rabbit Today” บทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เดือน

มิถุนายน ปี 2560 เปิดเผยว่า สิ่งพิมพ์ประเภทแจกฟรี เป็นสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและคาดว่ามีความต้องการสูง เพราะ

เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีรายได้ค่าโฆษณาจากสินค้า ขณะที่ต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก เนื่องจากใช้บุคลากรน้อย รวมทั้งหน้า

สิ่งพิมพ์ที่ลดลงท าให้ประหยัดค่ากระดาษ และไม่จ าเป็นต้องแจกทุกวัน อาจท าแจกเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ 

โดยสิ่งพิมพ์แจกฟรีที่น่าสนใจ คือสิ่งพิมพ์ที่จับตลาดประชากรภาคเกษตรที่มีจ านวนมากในต่างจังหวัด และสิ่งพิมพ์

เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตามเมืองใหญ่หรือในกรุงเทพฯ ในด้านการจัดจ าหน่าย OWM แจก “Rabbit Today” ผ่านทาง

สถานีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน เคอรี่ และร้านทรู คอฟฟี่ โดยจ านวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 

2558 – 2560 ประมาณร้อยละ 3.17 ซึ่งในปี 2561 ระบบรถไฟฟ้ามีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันจ านวน 646 ,866 

เที่ยวคนต่อวัน อ้างอิงข้อมูลจาก Website ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) และจ านวนผู้โดยสาร

รถไฟใต้ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ประมาณร้อยละ 5.25 ซึ่งในปี 2561 ระบบรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจ านวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันจ านวน 303,857 เที่ยวคนต่อวัน อ้างอิงข้อมูลจากแบบ 56-1 และ Website ของ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
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นอกเหนือจากรายได้จากการขายโฆษณาผ่านทางSocial media และหนังสือพิมพ์แจกฟรี “Rabbit Today” แล้ว 

OWM ยังมีรายได้ค่าคอมมิชชันจากการรับจ้างและให้บริการด าเนินงานด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และงาน

บริการตัวแทนประกันภัย และ/หรือ บริษัทประกันภัยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ Website หรือ Social media  อีก

ด้วย ส าหรับภาพรวมธุรกิจประกันภัยรถ ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 – 2560 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยรถมีอัตราการเติบโต

ประมาณร้อยละ 2.05 ต่อปี จ าแนกเป็น เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย 

(เติบโตร้อยละ 4.08)  และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยรถโดยความสมัครใจ (เติบโตร้อยละ 1.72) 

หากพิจารณาจากจ านวนกรมธรรม์พบว่า จ านวนกรมธรรม์จากการประกันภัยรถมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 

3.63 จ าแนกเป็น จ านวนกรมธรรม์จากการประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย (เติบโตร้อยละ 3.46) และ

จ านวนกรมธรรม์จากการประกันภัยรถโดยความสมัครใจ (เติบโตร้อยละ 4.24) 

แผนภูมิ จ านวนผู้โดยสารเฉลี่ย ปี 2557 - เดือน กรกฎาคม 2561 
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แผนภูมิ เบี้ยประกันภัยรบัโดยตรงจากการประกันภัยรถ ป ี2557 - 2560 

แผนภูมิ จ านวนกรมธรรม์จากการประกันภัยรถ ป ี2557 - 2560 


