20 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

แจ้งอนุมตั กิ ารเข้าซือ้ หุน้ สามัญในบริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

เรียน

ผูถ้ อื หุน้ บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

สารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ตามบัญชี 2 (เฉพาะข้อมูลตามข้อ 1, 2, 3, 5
(3), 7 และ 8 ของบัญชี 2

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ซิ ้อื หุ้นสามัญในบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“แลนดี้”) จานวน
2,550,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.76 ของหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ (“แลนดี”้ ) ในราคาหุน้ ละ 27.45
บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 70,008,480 ล้านบาท จากผูถ้ อื หุน้ ของแลนดี้ ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ โดย
รายการดังกล่าวได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มนี ัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(“ประกาศได้มาและจาหน่ายไป”) ทัง้ นี้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ซึง่ ผ่าน
การสอบทานจากผูส้ อบบัญชี งวดสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และงบการเงินของแลนดี้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 การซือ้ หุน้ แลนดีด้ งั กล่าว มีขนาดรายการสูงสุดคานวณเกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิเท่ากับร้อย
ละ 22.52 โดยบริษทั ฯ ไม่มรี ายการได้มาในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา ซึง่ ขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ ากว่าร้อย
ละ 50.00 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีใ่ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนถึงผูถ้ อื หุน้ ภายใน
21 วัน นับจากวันทีแ่ จ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
การทารายการดังกล่าวนัน้ ไม่เข้าข่ายเป็ นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546 และ
ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันฯ”) บริษทั ฯ จึงไม่มหี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามประกาศรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันฯ
เพื่อ การปฎิบตั ิตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ จาหน่ า ยไป บริษัทฯ จึง ขอน าส่งสารสนเทศการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์ มายังผูถ้ อื หุน้ ทุกรายตามรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าบริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
ของบริษทั เนชัน่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
ตามบัญชี 2 (เฉพาะข้อมูลตามข้อ 1, 2, 3 5(3), 7 และ 8 ของบัญชี 2
1. สารสนเทศที่ เปิ ดเผยตามบัญชี 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฎิ บตั ิ การของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือหรือจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม
บริษทั ฯ ขอแจ้งสารสนเทศของการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ในการซือ้ หุ้นของบริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (“แลนดี้”)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) วันที่ เดือน ปี ที่ทารายการ
ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
(2) คู่กรณี ที่เกี่ยวข้อง
ผูซ้ อ้ื
: บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE)
ผูข้ าย
: บมจ. มาสเตอร์ แอด และ บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
ความสัมพันธ์ : ผูข้ ายไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั
สัดส่วนการถือหุน้ ก่อนและหลังเกิดรายการ :
บริษทั
ก่อนทารายการ
หลังทารายการ
จานวนหุน้
สัดส่วน
จานวนหุน้
สัดส่วน
บมจ. เนชัน่ อินเตอร์เนชันแนล
่
เอ็ดดูเทนเมนท์
- 2,550,400
63.76%
บมจ. มาสเตอร์ แอด
1,954,800
48.87%
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
595,600
14.89%
บจก. แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย)
1,449,600
36.24% 1,449,600
36.24%
รวม
4,000,000
100.00% 4,000,000 100.00%
(3) ลักษณะทัวไปของรายการ
่
บริษทั ฯ มีความประสงค์จะซือ้ หุ้นสามัญของ แลนดี้ จานวน 2,550,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.76 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ แลนดี้ ในราคาหุ้นละ 27.45 บาท มูลค่ารวม 70,008,480 บาท จาก
ผูข้ ายซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของ แลนดี้
(4) ประเภทและขนาดของรายการ
การทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (“ประกาศได้มาและ
จาหน่ ายไป”) ทัง้ นี้ ในการคานวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ซึ่งผ่านการสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญชี งวดสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และงบการเงินของแลนดี้ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การ
ซือ้ หุ้นแลนดี้ดงั กล่าว มีขนาดรายการสูงสุดคานวณเกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 22.52 โดย
บริษทั ฯ ไม่มรี ายการได้มาในช่วง 6 เดือนทีผ่ ่านมา

รายละเอียดการคานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์
เกณฑ์ในการคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ = (% ของหุน้ ทีไ่ ด้มา
* NTA ของกิจการทีท่ ารายการ) / NTA ของบริษทั จด
ทะเบียน
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน = (% ของหุน้ ทีไ่ ด้มา
* กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของกิจการทีท่ ารายการ) /
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษทั จดทะเบียน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน = จานวนเงินทีจ่ ่าย /
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีบ่ ริษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระค่า
สินทรัพย์ = จานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั จดทะเบียนออกเพื่อชาระ
ค่าสินทรัพย์ / จานวนหุน้ ชาระแล้วของบริษทั จดทะเบียน
ขนาดรายการสูงสุด

รายละเอียดการคานวณ
= 92.09 ล้านบาท x 63.76% /
260.79 ล้านบาท

ขนาดรายการ
ร้อยละ 22.52

ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ไี ด้
เนื่องจากบริษทั ขาดทุน

-

= 70.01 ล้านบาท / 335.01 ล้าน
บาท
ไม่สามารถคานวณตามเกณฑ์น้ไี ด้
เนื่องจากไม่มกี ารออกหุน้ เพื่อ
ชาระค่าสินทรัพย์

ร้อยละ 20.90
-

ร้อยละ 22.52

(5) รายละเอียดของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
ข้อมูลของหุน้ แลนดี้ ซึง่ เป็ นสินทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ จะเข้าทารายการในครัง้ นี้ มีรายละเอียดดังนี้
5.1 ข้อมูลของหุ้น แลนดี้ ที่บริษทั ฯ ได้มา
จานวน 2,550,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 63.76 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของ แลนดี้
5.2 ข้อมูลสรุปของ แลนดี้
ก) ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2535 ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน
ปจั จุบนั แลนดี้ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเท่ากับ 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 4 ล้านหุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แลนดี้ ประกอบธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน โดยมีสานักงานใหญ่และอาคารสานักงานให้เช่าตัง้ อยู่เ ลขที่ 1 ซอย
ลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ทัง้ นี้ อาคารสานักงานให้เช่าดังกล่าว เป็ น
อาคารคอนกรีตสูง 8 ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยประมาณ 9,368 ตารางเมตร บนทีด่ นิ 389.50 ตารางวา ปลอดภาระผูกพัน
ค) คณะกรรมการ
คณะกรรมการของ แลนดี้ มีดงั นี้
1. นายพุน ฉง กิต
2. นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์
ทัง้ นี้ ภายหลังการเข้าทารายการ คณะกรรมการบริษทั ของแลนดีจ้ ะเปลีย่ นแปลงไป โดยบริษทั ฯ จะพิจารณา
ส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าเป็ นกรรมการแทนจานวน 2 ท่าน ซึง่ อยู่ระหว่างการพิจารณาและสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสม

ง) โครงสร้างการถือหุน้
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ แลนดี้ ตามสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 มีดงั นี้
รายชื่อ
จานวนหุน้
ร้อยละ
1/
บมจ. มาสเตอร์ แอด
1,954,800
48.87
2/
บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
595,600
14.89
บจก. แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย)
1,449,600
36.24
รวม
4,000,000
100.00
1/

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด ตามสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีดงั นี้
รายชื่อ
จานวนหุน้
ร้อยละ
บริษทั วี จี ไอ จากัด (มหาชน)
1,438,367,596
26.58
นาย นเรศ งามอภิชน
1,011,000,000
18.68
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
789,150,660
14.58
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
608,744,521
11.25
บริษทั แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)
540,000,000
9.98
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ
1,024,718,137
18.93
รวม
5,411,980,914
100.00

2/

โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ของ บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ ประกอบด้วย บมจ. มาสเตอร์ แอด ถือหุน้ ร้อยละ 99.99

จ) สรุปฐานะการเงิน
ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ แลนดี้ ทีผ่ ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของ แลนดี้ สาหรับปี สน้ิ สุด ณ
31 ธันวาคม 2560-2562 มีดงั นี้
สรุปฐานะทางการเงิ นของ แลนดี้ สาหรับปี สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 - 2562
รายการ (หน่ วย : ล้านบาท)
2560
2561
สินทรัพย์หมุนเวียน
16.22
27.76
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
69.67
64.15
รวมสิ นทรัพย์
85.89
91.91
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
3.87
2.56
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
1.96
1.96
รวมหนี้ สิน
5.83
4.52
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว-หุน้ สามัญ
40.00
40.00
กาไร (ขาดทุน) สะสม
40.06
47.39
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
80.06
87.39
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น
85.89
91.91

2562
36.95
58.68
95.63
1.84
1.70
3.54
40.00
52.09
92.09
95.63

สรุปผลการดาเนิ นงานของ แลนดี้ สาหรับปี สิ้ นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 - 2562
รายการ (หน่ วย : ล้านบาท)
2560
2561
รายได้จากการบริการ
23.11
21.36
ต้นทุนขาย หรือบริการ
11.74
11.66
กาไรขาดทุนขัน้ ต้น
11.37
9.70
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2.28
1.92
กาไรขาดทุนจากการดาเนิ นงาน
9.09
7.78
รวมรายได้อื่น
0.46
1.37
ดอกเบีย้ จ่าย
0.00
0.00
ภาษีเงินได้
1.91
1.83
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
7.64
7.32

2562
19.96
11.60
8.36
2.58
5.78
0.09
0.00
1.17
4.70

(6) มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทนสาหรับหุน้ แลนดี้ จานวน 2,550,400 หุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะชาระให้แก่ผขู้ าย มีมูลค่ารวม
ทัง้ สิน้ 70,008,480 บาท หรือคิดเป็ นหุน้ ละ 27.45 บาท โดยบริษทั ฯ จะจ่ายชาระค่าหุน้ เป็ นเงินโอน หรือเช็คธนาคารทัง้
จานวน เมื่อมีการทารายการโอนหุน้ (ภายในไตรมาส 4 ปี 2563) ทัง้ นี้ ในวันทาสัญญา บริษทั จะชาระค่าหุน้ (เงินมัดจา)
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าราคาซือ้ ขายทัง้ หมด โดยจะทาสัญญาภายใน 14 วันนับจากวันทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
มีมติอนุมตั ิ และจะชาระราคาส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดในวันโอนหุน้
(7) มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ได้มา
มูลค่าของหุน้ สามัญของ แลนดี้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้มาครัง้ นี้ มีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นงบ
การเงินฉบับตรวจสอบฉบับล่าสุดของแลนดี้ เท่ากับ 23.02 บาทต่อหุน้
บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริษทั ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จากัด ซึง่ เป็ นผูป้ ระเมินอิสระทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มาประเมินทรัพย์สนิ เมื่อวันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ด้วยวิธวี เิ คราะห์จากต้นทุนทรัพย์สนิ (Cost Approach) มีมูลค่า 235.23 ล้านบาท (ราคาบังคับ
ขาย หรือ Force Sales ที่ 60% ของมูลค่าประเมินฯ จะอยู่ทป่ี ระมาณ 141.14 ล้านบาท) หรือคิดเป็ น 43.64 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ การกาหนดช่วงราคาซือ้ ขาย มาจากราคามูลค่าหุน้ ตามบัญชีของแลนดี้ ซึง่ เท่ากับ 23.02 บาท/หุน้ และราคา
ทีค่ านวณจากการหามูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ทีอ่ ตั ราลด 10% ซึง่ มีราคาอยู่ท่ี
30.81 บาท/หุน้ และจากการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย จึงตกลงสรุปราคาซือ้ ขายที่ 27.45 บาท/หุน้ หรือเป็ น
ราคาซือ้ โดยมีมลู ค่าส่วนเกิน (Premium) ที่ 19.24% เมื่อเทียบกับมูลค่าหุน้ ตามบัญชี หรือมีมลู ค่าส่วนลด (Discount) ที่
12.24% เมื่อเทียบกับมูลค่าหุน้ ปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด
(8) แหล่งเงิ นทุนที่ใช้ในการเข้าทารายการ
บริษทั ฯ จะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ จานวน 70.01 ล้านบาท เป็ นแหล่งเงินทุนในการ
ซือ้ หุ้นของแลนดี้ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษทั ฯ มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราว
่
จานวน 248.48 ล้านบาท ซึง่ ภายหลังจากการจ่ายชาระค่าหุน้ บริษทั ฯ จะยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ

(9) ประโยชน์จากการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ต่อบริษทั ฯ
เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารเงิน เพิม่ สภาพคล่อง สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และกระจายความ
เสีย่ งจากการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการมีรายได้จากการให้เช่าพืน้ ทีข่ องอาคาร ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ถนน
ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต ซึง่ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT ลาดพร้าวประมาณ 50 เมตร ซึง่
ถือเป็ นสถานทีต่ งั ้ ทีม่ ศี กั ยภาพทีด่ ใี นปจั จุบนั และอนาคต
(10) เงื่อนไขในการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการดังกล่าวโดยใช้วธิ คี านวณตามเกณฑ์มลู ค่าของสินทรัพย์รวม ตามประกาศได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ บริษทั ฯ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึง่
สินทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ภายใน 21 วันนับแต่วนั ทีร่ ายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการในครัง้ นี้มคี วามเหมาะสม โดยราคาทีไ่ ด้มามีมูลค่า
ทีต่ ่ากว่าราคาตามวิธมี ลู ค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึง่ ตัง้ อยู่บนสมมติฐาน
การประมาณการทีใ่ ช้ในการประเมินเป็ นไปอย่างระมัดระวังแล้ว ราคาซือ้ ยังมีสว่ นลดประมาณร้อยละ 12.24 หรือสูงกว่า
มูลค่าทางบัญชีประมาณร้อยละ 19.24 เท่านัน้ ทางคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ จะ
ได้รบั ประโยชน์ จากการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครัง้ นี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้ในระยะยาวจากค่าเช่า รวมไปถึงราคาของ
สินทรัพย์ทอ่ี าจเพิม่ ขึน้ ได้อกี ในอนาคต
(12) ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษทั
ไม่มคี ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษทั ท่านใดทีม่ คี วามเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั
2. ข้อความกล่าวถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผถู้ ือหุ้น
คณะกรรมการของบริษทั ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง ไม่มขี อ้ มูลที่
อาจทาให้บุคคลอื่นสาคัญผิดในสาระสาคัญ และมิได้มกี ารปกปิ ดข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญซึง่ ควรบอกให้แจ้ง
3. ความเห็นและ/หรือรายงานของผูเ้ ชี่ยวชาญอิ สระ (ถ้ามี)
- ไม่มี 4. ประมาณการทางการเงิ นในปี ปัจจุบนั ของบริษทั ฯ (ถ้ามี)
- ไม่มี 5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสาคัญซึ่งอยู่ระหว่างดาเนิ นการ
- ไม่มี -

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษทั จดทะเบียนกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุ้นที่ถือ
หุ้นทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
ณ 30 กันยายน 2563 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูถ้ ือหุน้ ทีถ่ ือหุน้ ทัง้ ทางตรงหรือ
ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป ดังนี้
บุคคล/นิ ติ บคุ คลที่ อาจมีความ
ขัดแย้ง
บจ. เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์
: ดาเนินธุรกิจสานักพิมพ์

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
(บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
99.74 และมีกรรมการ
ร่วมกัน)

บจ. วันเวิลด์ มีเดีย
: ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสือ่
ออฟไลน์และออนไลน์

บริษทั ย่อย
(บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
99.99 และมีกรรมการ
ร่วมกัน)

บจ. สตรีท อายบอล
: ดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสือ่
ออฟไลน์และออนไลน์

บริษทั ย่อย
(บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
99.99และมีกรรมการ
ร่วมกัน)

ลักษณะรายการ
รายได้อ่นื
ลูกหนี้อ่นื – กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ขนาดรายการ/ยอดคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 2563 (ลบ.)
5.33
41.72

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เจ้าหนี้อ่นื
- กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

1.31

ลูกหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

4.16

-

2.05

-

