
 

 

9 พฤศจกิายน 2563 
 
เรื่อง แจง้อนุมตักิารเขา้ซือ้หุน้สามญัในบรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่9/2563 เมื่อ

วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามญัในบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“แลนดี้”) จ านวน 
2,550,400 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.76 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ (“แลนดี้”) ในราคาหุ้นละ 27.45 
บาท คดิเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 70,008,480 บาท จากผูถ้อืหุน้ของแลนดี ้ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 

 

การท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจด
ทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (“ประกาศ
ไดม้าและจ าหน่ายไป”) ทัง้นี้ ในการค านวณขนาดรายการ โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ฉบบัตรวจสอบ
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และงบการเงนิของ (แลนดี)้ ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 การซือ้
หุน้ (แลนดี)้ ดงักล่าวมขีนาดรายการสงูสดุค านวณเกณฑม์ลูค่ารวมของสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 22.00 โดย บรษิทัฯ ไม่
มรีายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา ซึง่ขนาดรายการสงูกว่ารอ้ยละ 15.00 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50.00 บรษิทัฯ จงึมี
หน้าทีใ่นการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส่งหนังสอืเวยีนถงึผูถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นับจากวนัทีแ่จง้ขอ้มูล
ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

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

 

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเป็นไปอย่างคล่องตวั ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทมมีติ
อนุมตัิให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรอื บุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  เป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการภายใตก้รอบทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

           นายพนา จนัทรวโิรจน์ 
                                                         ประธานเจา้หน้าบรหิาร 



 
สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์

ของบริษทั เนชัน่ อินเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

บรษิทัฯ จงึขอแจง้สารสนเทศของการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิในการซือ้หุน้ของบรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“แลนดี”้) 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1. วนัท่ี เดือน ปีท่ีท ำรำยกำร   

ภายในไตรมาสที ่4 ปี 2563 
 

2. คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง   
ผูซ้ือ้   : บมจ. เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์(NINE) 
ผูข้าย   : บมจ. มาสเตอร ์แอด และ บจก. มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์ 
ความสมัพนัธ ์ : ผูข้ายไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทั 

 
สดัสว่นการถอืหุน้ก่อนและหลงัเกดิรายการ :  

บรษิทั 
จ านวนหุน้และสดัสว่นการถอืหุน้ 

ก่อนท ารายการ 
สดัสว่นการถอืหุน้ 
หลงัท ารายการ 

 จ านวนหุน้ สดัสว่น จ านวนหุน้ สดัสว่น 
บมจ. เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ - - 2,550,400 63.76% 
บมจ. มาสเตอร ์แอด 1,954,800 48.87% - - 
บจก. มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์ 595,600 14.89% - - 
บจก. แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) 1,449,600 36.24% 1,449,600 36.24% 

รวม 4,000,000 100.00% 4,000,000 100.00% 
 
3. ลกัษณะทัว่ไปของรำยกำร 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะซือ้หุ้นสามญัของ แลนดี ้จ านวน 2,550,400 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.76 ของ
จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ แลนดี ้ในราคาหุน้ละ 27.45 บาท มูลค่าคดิเป็นมูลค่า 70,008,480 บาท 
จากผูข้ายซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ แลนดี ้ 

ทัง้นี้ จากการท ารายการดงักล่าวท าใหแ้ลนดีม้สีภาพเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
 
4. ประเภทและขนำดของรำยกำร 

การท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มนีัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจด
ทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (“ประกาศ
ไดม้าและจ าหน่ายไป”) ทัง้นี้ ในการค านวณขนาดรายการ โดยอ้างองิจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ ฉบบัตรวจสอบ
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 และงบการเงนิของ แลนดี ้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 การซือ้หุน้ 
แลนดี ้ดงักล่าว มขีนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสนิทรพัย ์เท่ากบัรอ้ยละ 22.00 โดยบรษิทัฯ ไม่มี
รายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา 
 
 



รำยละเอียดกำรค ำนวณขนำดรำยกำรได้มำซ่ึงสินทรพัย ์
เกณฑใ์นกำรค ำนวณ รำยละเอียดกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร 
1. เกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัย ์= % NTA ของกจิการทีท่ า
รายการ  / NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

= 92.09 ลา้นบาท x 63.76% / 
266.93 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 22.00 

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

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน์ี้ได ้ - 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน = จ านวนเงนิทีจ่่าย / 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

= 70.01 ลา้นบาท / 337.60 ลา้น
บาท 

รอ้ยละ 20.67 

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

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน์ี้ได ้ - 

ขนำดรำยกำรสูงสุด รอ้ยละ 22.00 
 

5. รำยละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มำ 
ขอ้มลูของหุน้ แลนดี ้ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
5.1 ข้อมูลของหุ้น แลนด้ี ท่ีบริษทัฯ ได้มำ 

จ านวน 2,550,400 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.76 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ แลนดี ้
 

5.2 ข้อมูลสรปุของ แลนด้ี 
ก)  ขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิทั บรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2535 ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารเช่า
ส านักงาน ปจัจุบนั แลนดี ้ มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 40 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 4 
ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
 

ข)   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
แลนดี ้ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารเช่าส านกังาน ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่เลขที ่1 ซอยลาดพรา้ว 19 ถ.ลาดพรา้ว แขวง

จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ทัง้นี้ อาคารส านกังานใหเ้ช่าดงักล่าว เป็นอาคารคอนกรตีสงู 8 ชัน้ มพีืน้ทีใ่ชส้อย
ประมาณ 9,368 ตารางเมตร บนทีด่นิ 389.50 ตารางวา   

 
ค) คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของ แลนดี ้ มดีงันี้ 

1. นายพุน ฉง กต ิ 
2. นางอุไรวรรณ บุณยรตัพนัธุ ์   
ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ท ารายการ คณะกรรมการบรษิทั แลนดี้ จะเปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทัฯ จะพจิารณาส่ง
ตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้เป็นกรรมการจ านวน 2 ท่าน ซึง่อยู่ระหว่างการพจิารณาและสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสม  
 

ง) โครงสรา้งการถอืหุน้   
 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ แลนดี ้ตามส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่27 มกราคม 2563 มดีงันี้  

รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น  รอ้ยละ 
1. บมจ. มาสเตอร ์แอด 1,954,800 48.87% 
2. บจก. มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์ 595,600 14.89% 
3. บจก. แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) 1,449,600 36.24% 

รวม 4,000,000 100.00% 



จ) สรุปฐานะการเงนิ 
ขอ้มลูทางการเงนิตามงบการเงนิของ แลนดี ้ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีอง แลนดี ้ส าหรบัปีสิน้สุด ณ 

31 ธนัวาคม 2560-2562 มดีงันี้   
 

สรปุฐำนะทำงกำรเงินของ แลนด้ี ส ำหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม 2560 - 2562 
รำยกำร (หน่วย : ล้ำนบำท) 2560 2561 2562 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 16.22 27.76 36.95 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 69.67 64.15 58.68 
รวมสินทรพัย ์ 85.89 91.91 95.63 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
หนี้สนิหมุนเวยีน 3.87 2.56 1.84 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 1.96 1.96 1.70 
รวมหน้ีสิน 5.83 4.52 3.54 
ส่วนของผูถื้อหุ้น    
ทุนจดทะเบยีน    
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้-หุน้สามญั 40.00 40.00 40.00 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 40.06 47.39 52.09 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 80.06 87.39 92.09 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 85.89 91.91 95.63 

 
สรปุผลกำรด ำเนินงำนของ แลนด้ี ส ำหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวำคม 2560 - 2562 

รำยกำร (หน่วย : ล้ำนบำท) 2560 2561 2562 
รายไดจ้ากการบรกิาร 23.11 21.36 19.96 
ตน้ทุนขาย หรอืบรกิาร 11.74 11.66 11.60 
ก ำไรขำดทุนขัน้ต้น 11.37 9.70 8.36 
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 2.28 1.92 2.58 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน 9.09 7.78 5.78 
รวมรำยไดอ่ื้น 0.46 1.37 0.09 
ดอกเบีย้จ่าย 0.00 0.00 0.00 
ภาษเีงนิได ้ 1.91 1.83 1.17 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 7.64 7.32 4.70 

 
6. มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทนและเกณฑท่ี์ใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัหุน้ แลนดี ้จ านวน 2,550,400 หุน้ ทีบ่รษิทัฯ จะช าระใหแ้ก่ผูข้าย มมีูลค่ารวม
ทัง้สิน้ 70,008,480 บาท หรอืคดิเป็นหุ้นละ 27.45 บาท โดยบรษิัทฯ จะจ่ายช าระค่าหุ้นเป็นเงนิโอน และ/หรอืเช็ค
ธนาคารทัง้จ านวน เมื่อมกีารท ารายการโอนหุน้ (ภายในไตรมาส 4 ปี 2563) 

 
7. มูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ได้มำ  

มูลค่าของหุน้สามญัของ แลนดี ้ทีบ่รษิทัฯ ไดม้าครัง้นี้ มมีูลค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นงบ
การเงนิฉบบัตรวจสอบฉบบัล่าสดุของ Landy เท่ากบั 23.02 บาทต่อหุน้ 



 
8. แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในกำรเขำ้ท ำรำยกำร  

บรษิทัฯ จะใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินงานของบรษิทัจ านวน 70.01 ลา้นบาท เป็นแหล่งเงนิทุนในการซือ้
หุ้นของ แลนดี้ โดย ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2563 บรษิัทฯ มเีงนิสด รายการเทียบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 
จ านวน 256.99 ลา้นบาท ซึง่ภายหลงัจากการจ่ายช าระค่าหุน้ บรษิทัฯ จะยงัคงมเีงนิทุนเพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ
ของ  บรษิทัฯ 
 
9. ประโยชน์จำกกำรได้มำซ่ึงสินทรพัยต่์อบริษทัฯ 

เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิ เพิม่สภาพคล่อง สรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และกระจายความ
เสีย่งจากการลงทุน ซึ่งบรษิทัฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากการหารายได้จากการใหเ้ช่าพืน้ทีข่องอาคารทีต่ัง้อยู่รมิถนน
ลาดพรา้ว ซอยลาดพรา้ว 19 ถนนวภิาวดรีงัสติ ซึง่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT ลาดพรา้วประมาณ 50 เมตร ซึง่
มศีกัยภาพทีด่ใีนปจัจุบนัและอนาคต    
 
10. เง่ือนไขในกำรเข้ำท ำรำยกำร  

การเขา้ท ารายการดงักล่าวโดยใชว้ธิคี านวณตามเกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัยร์วม ตามประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย ์บรษิทัจงึมหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และจดัส่งสารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่
สนิทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีร่ายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
11. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั  
 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าการเขา้ท ารายการในครัง้นี้มคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และข้อมูลในการท ารายการมีความถูกต้อง
ครบถว้น 

 
12. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือกรรมกำรบริษัทท่ีแตกต่ำงจำกควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษทั  

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิทั 


