
 

 

24 เมษายน 2563 
 
เรื่อง แจง้อนุมตักิารเขา้ซือ้หุน้สามญัในบรษิทั ทรานส ์แอด โซลชูัน่ จ ากดั 
 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย สารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั ตามบญัช ี2 (เฉพาะขอ้มลูตามขอ้ 1, 2, 3 5(3), 
7 และ 8 ของบญัช ี2 

 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่5/2563 เมื่อ
วนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มมีติอนุมตัซิือ้หุน้สามญัในบรษิทั ทรานส ์แอด โซลูชัน่ จ ากดั (“Trans.Ad”) จ านวน 
90,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.35 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ Trans.Ad ในราคาหุน้ละ 110 บาท 
คดิเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 9.90 ลา้นบาท จากผูถ้อืหุน้ของ Trans.Ad ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดยรายการ
ดงักล่าวไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ในวนัที ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

การท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรพัย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจด
ทะเบยีนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
(“ประกาศไดม้าและจ าหน่ายไป”) ทัง้นี้ ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ฉบบั
ตรวจสอบส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และงบการเงนิของ Trans.Ad ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2562 การซื้อหุน้ Trans.Ad ดงักล่าวมขีนาดรายการสูงสุดค านวณเกณฑม์ูลค่ารวมของสนิทรพัยเ์ท่ากบัร้อยละ 
32.21 โดย บรษิทัฯ ไม่มรีายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา ซึง่ขนาดรายการสงูกว่ารอ้ยละ 15.00 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
50.00 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส่งหนังสอืเวยีนถงึผูถ้อืหุน้ภายใน 21 
วนั นบัจากวนัทีแ่จง้ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

การท ารายการดงักล่าวนัน้ ไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 และ
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัฯ”) บรษิทัฯ จงึไม่มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประกาศรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัฯ 

 

เพื่อการปฎิบตัิตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป บริษัทฯ จึงขอน าส่งสารสนเทศการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย ์มายงัผูถ้อืหุน้ทุกรายตามรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ เมื่อวนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2563 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

         นายพนา จนัทรวโิรจน์ 
                                                          ประธานเจา้หน้าบรหิาร 



สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
ของบริษทั เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
ตามบญัชี 2 (เฉพาะข้อมูลตามข้อ 1, 2, 3 5(3), 7 และ 8 ของบญัชี 2  

 
1. สารสนเทศท่ีเปิดเผยตามบญัชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฎิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์พ.ศ. 
2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
บรษิทัฯ ขอแจง้สารสนเทศของการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิในการซือ้หุน้ของบรษิทั ทรานส ์แอด โซลูชัน่ จ ากดั (“Trans.Ad”) 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
(1) วนัท่ี เดือน ปีท่ีท ารายการ   

ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2563 
 

(2) คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง   
ผูซ้ือ้   : บมจ. เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์(NINE) 
ผูข้าย   : กลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ Trans.Ad ไดแ้ก่ นายเว่ย แซม แลม นายยงยศ เอ่งฉ้วน  

     และนายสภุาพ วงษ์จนิดา 
ความสมัพนัธ ์ : ผูข้ายไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ 

 
สดัสว่นการถอืหุน้ก่อนและหลงัเกดิรายการ :  

บรษิทั 
จ านวนหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ 

ก่อนท ารายการ 
สดัสว่นการถอืหุน้ 
หลงัท ารายการ 

 จ านวนหุน้ สดัสว่น จ านวนหุน้ สดัสว่น 
NINE - - 90,000 18.35% 
นายเว่ย แซม แลม  27,000 5.50% - - 
นายยงยศ เอ่งฉ้วน 4,500 0.92% - - 
นายสภุาพ วงษ์จนิดา 58,500 11.93% - - 
บรษิทั อาย ออน แอดส ์จ ากดั 400,464 81.65% 400,464 81.65% 

รวม 490,464 100.00% 490,464 100.00% 
 
(3) ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะซือ้หุน้สามญัของ Trans.Ad จ านวน 90,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.35 ของ
จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ Trans.Ad ในราคาหุน้ละ 110 บาท (มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) คดิ
เป็นมลูค่าเงนิลงทุนรวม 9.90 ลา้นบาท จากผูข้ายซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ Trans.Ad 
 
(4) ประเภทและขนาดของรายการ 

การท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจด
ทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม 



(“ประกาศไดม้าและจ าหน่ายไป”) ทัง้นี้ ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ฉบบั
ตรวจสอบส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และงบการเงนิของ Trans.Ad ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2562 การซือ้หุน้ Trans.Ad ดงักล่าว มขีนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสนิทรพัย ์เท่ากบัรอ้ย
ละ 32.21 โดยบรษิทัฯ ไม่มรีายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา 
 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

เกณฑใ์นการค านวณ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์= % NTA ของกจิการทีท่ า
รายการ  / NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

= 466.41 ลา้นบาท x 18.35% / 
265.74 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 32.21 

2. เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน = % ก าไรสทุธขิอง
กจิการทีท่ ารายการ / ก าไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน์ี้ได ้ - 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน = จ านวนเงนิทีจ่่าย / 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

= 9.90 ลา้นบาท / 318.64 ลา้น
บาท 

รอ้ยละ 3.11 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทุนทีบ่รษิทัจดทะเบยีนออกเพื่อช าระค่า
สนิทรพัย ์= จ านวนหุน้ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนออกเพื่อช าระ
ค่าสนิทรพัย ์ / จ านวนหุน้ช าระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน  

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน์ี้ได ้ - 

ขนาดรายการสูงสุด รอ้ยละ 32.21 
 

(5) รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
 ขอ้มลูของหุน้ Trans.Ad ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

(5.1) ข้อมูลของหุ้น Trans.Ad ท่ีบริษทัฯ ได้มา 
จ านวน 90,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ Trans.Ad 

 

(5.2) ข้อมูลสรปุของ Trans.Ad 
ก)  ขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิทั ทรานส ์แอด โซลชูัน่ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2557 เพื่อด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการออกแบบและตดิตัง้
ระบบการแสดงสื่อผสม (Multimedia Display System) ปจัจุบนั Trans.Ad มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 
49.05 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 490,464 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
 

ข)   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
Trans.Ad ประกอบให้บริการด้านการออกแบบ และติดตัง้ระบบการแสดงสื่อผสม (Multimedia Display 

System) เช่น จอ LED รวมถงึระบบควบคุมเน้ือหาและจดัการสือ่ พรอ้มตดิตัง้ระบบเชื่อมต่อ เพื่อสัง่การและเกบ็ขอ้มูล
ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตและระบบกลอ้งวงจรปิด อกีทัง้ออกแบบและสรา้งแอพพลเิคชัน่เพื่อแผนทีใ่นร่ม และระบบตวัส่ง
สญัญาณบลทูธูเพื่อการโฆษณา  

 
ค) คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของ Trans.Ad มดีงันี้ 

1. นายเว่ย แซม แลม  
2. นายพุน ฉง กติ   
3. นางสาวธมนวรรณ นรนิทวานิช 

 

 ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ท ารายการ บรษิทัฯ จะไม่สง่ตวัแทนเขา้เป็นกรรมการของ Trans.Ad 



ง) โครงสรา้งการถอืหุน้   
 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ Trans.Ad ตามส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้  

รายช่ือ จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
1. นายเว่ย แซม แลม 27,000 5.50% 
2. นายยงยศ เอ่งฉ้วน 4,500 0.92% 
3. นายสุภาพ วงษ์จนิดา 58,500 11.93% 
4. บรษิทั อาย ออน แอดส ์จ ากดั 400,464 81.65% 

รวม 490,464 100.00% 
 

จ) สรุปฐานะการเงนิ 
 ขอ้มูลทางการเงนิตามงบการเงนิของ Trans.Ad ทีผ่่านการตรวจสอบโดยบรษิัท ตัง้ใจโต จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชี
ของ Trans.Ad ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 ถงึ 2562 มดีงันี้   
 

สรปุฐานะทางการเงินของ Trans.Ad ส าหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 มีนาคม 2560 - 2562 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 2562 
สินทรพัย ์       
สินทรพัยห์มนุเวียน       
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 12.44 73.18 86.11 
   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 43.71 30.61 115.34 
   เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้และดอกเบีย้รบั                -    9.00 39.43 
   สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 110.73 68.86 65.19 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 166.87 181.65 306.07 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
   บญัชเีงนิฝากในสถาบนัการเงนิ 1.00 1.01 1.03 
   เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย                -                   -    382.40 
   ส่วนปรบัปรุงสญัญาเช่าซื้อและอุปกรณ์ 2.14 2.89 2.24 
   สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.29 0.22 0.13 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.00 0.40 0.40 
   เงนิฝาก 0.51 4.28 5.34 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3.94 8.80 391.54 

รวมสินทรพัย ์ 170.81 190.45 697.62 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       
หน้ีสินหมนุเวียน       
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ 65.94 - - 
   เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 38.95 
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 48.82 73.93 49.55 
   ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 44.28 83.87 
   รายไดร้บัล่วงหน้า 20.45 6.43 44.03 
   ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.42 1.03 7.04 
   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 4.90 2.93 5.23 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 140.54 128.61 228.67 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       
   ประมาณการหนี้สนิระยะยาว - 2.00 2.00 
   ขอ้ผกูพนัตามสญัญาเช่าซื้อ 0.04 - - 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 0.04 2.00 2.00 

รวมหน้ีสิน 140.58 130.61 230.68 



หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 2562 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น       

ทุนจดทะเบยีน 30.00 30.00 49.05 
ทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้ 9.00 9.00 49.05 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ - - 347.95 
ก าไรสะสม    
   จดัสรร - ส ารองตามกฎหมาย 0.92 1.56 3.00 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 20.31 49.28 66.94 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 30.23 59.84 466.94 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 170.81 190.45 697.62 

 
สรปุผลการด าเนินงานของ Trans.Ad ส าหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 มีนาคม 2560 - 2562 

หน่วย : ล้านบาท 2560 2561 2562 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 217.59 436.67 561.92 
รายไดอ้ื่น 0.71 1.17 3.07 
   รายได้รวม 218.31 437.84 564.99 
ตน้ทุนการขายและการใหบ้รกิาร 183.78 371.92 448.29 
   ก าไรขัน้ต้น 34.53 65.92 116.70 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 15.95 18.94 28.49 
ก าไร/(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 0.00 (0.25) (1.06) 
   ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 18.58 46.73 87.14 
ตน้ทุนทางการเงนิ 2.46 1.02 0.47 
   ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16.12 45.71 86.67 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 3.31 9.20 17.57 
   ก าไรสทุธิ 12.81 36.51 69.10 

 
(6) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 
 มลูค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัหุน้ Trans.Ad จ านวน 90,000 หุน้ ทีบ่รษิทัฯ จะช าระใหแ้ก่ผูข้าย มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 
9.90 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นหุน้ละ 110 บาท โดยคดิ premium ที ่10% จากราคาพาร ์(Par Value) ซึง่เป็นราคาทีผู่ซ้ือ้และ
ผูข้ายเจรจาต่อรองกนัแลว้ เนื่องจากมกีารใหส้ทิธิแ์ก่ผูข้ายในการซือ้คนืหุน้ดงักล่าวภายใน 3 ปีดว้ย โดยบรษิทัฯ จะจ่าย
ช าระค่าหุน้เป็นเงนิโอน และ/หรอืเชค็ธนาคารทัง้จ านวน เมื่อมกีารท ารายการโอนหุน้ (ภายในไตรมาส 2 ปี 2563) 
 ทัง้นี้ ผูข้ายมสีทิธใินการซือ้หุน้คนืทีร่าคา 220 บาทต่อหุน้ ภายใน 3 ปีนบัจากวนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ 

 
(7) มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา  
 มลูค่าของหุน้สามญัของ Trans.Ad ทีบ่รษิทัฯ ไดม้าครัง้นี้ มมีูลค่าตามบญัชี (Book Value) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 
2562 ซึง่เป็นงบการเงนิฉบบัตรวจสอบฉบบัล่าสดุของ Trans.Ad เท่ากบั 952.04 บาทต่อหุน้ 

 
(8) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเขา้ท ารายการ  
 บรษิัทฯ จะใช้เงนิของบรษิัทฯ ที่ได้รบัจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัประมาณ 9.90 ล้านบาท เป็นแหล่ง
เงนิทุนในการซือ้หุน้ของ Trans.Ad โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัฯ มเีงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและ
เงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 257.40 ลา้นบาท ซึง่ภายหลงัจากการจ่ายช าระค่าหุน้ บรษิทัฯ จะยงัคงมเีงนิทุนเพยีงพอต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
 

 



(9) ประโยชน์จากการได้มาซ่ึงสินทรพัยต่์อบริษทัฯ 
 เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิ เพิม่สภาพคล่อง สรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสม และกระจายความ
เสีย่ง 

 
(10) เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ  
 การเขา้ท ารายการดงักล่าวโดยใชว้ธิคี านวณตามเกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัยร์วม ตามประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัย์ บรษิัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจดัส่งสารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซึ่ง
สนิทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีร่ายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
(11) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้มคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
และผูถ้อืหุน้ เนื่องจากมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ของ Trans.Ad ณ 31 มนีาคม 2562 อยู่ที ่952.04 บาทต่อหุน้ แต่
บรษิทัฯ ซือ้ทีร่าคา 110 บาทต่อหุน้ ซึง่มโีอกาสทีผู่ข้ายจะใชส้ทิธซิือ้คนืในราคา 220 บาทต่อหุน้ โดยหากผูข้ายใชส้ทิธซิือ้
คนืจะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัผลตอบแทนการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 100 รอ้ยละ 41 และรอ้ยละ 26 เมื่อซือ้คนืในปีที ่1 ปีที ่2 
และปีที ่3 ตามล าดบั ซึง่ถอืไดว้่ามอีตัราผลตอบแทนทีส่งูกว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร  
 อย่างไรกต็าม หากผู้ขายไม่ใช้สทิธใินการซื้อคนื มูลค่าเงนิลงทุน 9.90 ล้านบาท เมื่อค านวณตามสดัส่วนร้อยละ 
18.35 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ 31 มนีาคม 2562 อยู่ที ่85.68 ลา้นบาท ซึง่มคี่าสงูกว่าเงนิลงทุนถงึ 8.65 เท่า นอกจากนี้ 
การแข่งขนัของ Trans.Ad ในอุตสาหกรรมค่อนขา้งต ่า เนื่องจากมผีูเ้ล่นน้อยราย (Captive Market) รวมถึง Trans.Ad 
ได้รับสัมปทานในการด าเนินงานระยะยาว ดงันัน้ การประกอบธุรกจิของ Trans.Ad จงึถือว่ามคีวามเสีย่งในการด าเนิน
ธุรกจิทีค่่อนขา้งต ่า ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ จะตอ้ง Liquidated กค็ุม้กบัเงนิทีต่อ้งลงทุนไป เน่ืองจากราคาหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะไดม้ามี
มลูค่า ประมาณ 0.12 เท่าของมลูค่าตามบญัช ี(Book Value) เท่านัน้ 

 
(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั  
 ไม่มคีณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืกรรมการบรษิทัท่านใดทีม่คีวามเหน็แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษิทั 

 
2. ข้อความกล่าวถึงความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีมีต่อสารสนเทศในเอกสารท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้น  
 คณะกรรมการของบรษิทั ขอรบัรองว่าขอ้ความในสารสนเทศนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ ไม่มขีอ้มูลที่
อาจท าใหบุ้คคลอื่นส าคญัผดิในสาระส าคญั และมไิดม้กีารปกปิดขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่ควรบอกใหแ้จง้ 
 
3. ความเหน็และ/หรอืรายงานของผูเ้ช่ียวชาญอิสระ (ถ้ามี)  
 - ไม่ม ี- 
 
4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจบุนัของบริษทัฯ (ถ้ามี)  
 - ไม่ม ี- 
 
5. คดีหรอืข้อเรียกรอ้งท่ีมีสาระสาคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งด าเนินการ  
 - ไม่ม ี- 
 



6. ผลประโยชน์หรอืรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหวา่งบริษทัจดทะเบียนกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีถือ
หุ้นทัง้ทางตรง หรอืทางอ้อมตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  
 ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบักรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มตัง้แต่รอ้ย
ละ 10 ขึน้ไป ดงันี้ 

บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดรายการ/ยอดคงเหลือ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 (ลบ.) 

บจ. เนชัน่ โกลบอล เอด็ด ูเทนเมนท ์ 
: ด าเนินธุรกจิส านกัพมิพ ์
 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.74 และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

รายไดอ้ื่น 
ลกูหนี้อื่น – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
รายไดจ้ากการลงทุน 

6.20 
40.67 
0.05 

  ตน้ทุนขายและบรกิาร 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
เจา้หนี้อื่น  
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 

0.02 
1.77 

 
1.74 
0.82         

บจ. วนัเวลิด์ มเีดยี  
: ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสารในรปูแบบของสือ่
ออฟไลน์และออนไลน์ 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.99 และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

รายไดอ้ื่น 
ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
รายไดจ้ากการลงทุน 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

6.69 
8.17 
4.91 

125.16 

บจ. สตรที อายบอล 
: ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสารในรปูแบบของสือ่
ออฟไลน์และออนไลน์ 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.99และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

- - 

 


