
 

 

20 พฤศจกิายน 2563 
 
เรื่อง แจง้อนุมตักิารเขา้ซือ้หุน้สามญัในบรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์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 ่9/2563 เมื่อ
วนัที่ 9 พฤศจกิายน 2563 ได้มมีติอนุมตัซิื้อหุ้นสามญัในบรษิัท แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (“แลนดี้”) จ านวน 
2,550,400 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.76 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ (“แลนดี”้) ในราคาหุน้ละ 27.45 
บาท คดิเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 70,008,480 ลา้นบาท จากผูถ้อืหุน้ของแลนดี ้ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดย
รายการดงักล่าวไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ในวนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 

การท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรพัย์ ตามประกาศคณะกรรมการก 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 โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ซึง่ผ่าน
การสอบทานจากผูส้อบบญัชี งวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 และงบการเงนิของแลนดี ้ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 การซือ้หุน้แลนดีด้งักล่าว มขีนาดรายการสงูสุดค านวณเกณฑม์ูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิเท่ากบัรอ้ย
ละ 22.52 โดยบรษิทัฯ ไม่มรีายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา ซึง่ขนาดรายการสงูกว่ารอ้ยละ 15.00 แต่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 50.00 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 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 ่4 มถุินายน 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 ขอแจง้สารสนเทศของการได้มาซึง่ทรพัยส์นิในการซือ้หุ้นของบรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (“แลนดี้”) 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
(1) วนัท่ี เดือน ปีท่ีท ารายการ   

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 ก่อนท ารายการ 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) ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะซือ้หุ้นสามญัของ แลนดี ้จ านวน 2,550,400 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.76 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ แลนดี้ ในราคาหุ้นละ 27.45 บาท มูลค่ารวม 70,008,480 บาท จาก
ผูข้ายซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของ แลนดี ้
 
(4) ประเภทและขนาดของรายการ 
การท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนใน
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที ่29 ตุลาคม 2547 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (“ประกาศไดม้าและ
จ าหน่ายไป”) ทัง้นี้ ในการค านวณขนาดรายการ โดยอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ซึ่งผ่านการสอบทานจาก
ผูส้อบบญัช ีงวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 และงบการเงนิของแลนดี ้ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 การ
ซือ้หุ้นแลนดี้ดงักล่าว มขีนาดรายการสูงสุดค านวณเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธ ิเท่ากบัร้อยละ 22.52 โดย
บรษิทัฯ ไม่มรีายการไดม้าในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา 



 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์
เกณฑใ์นการค านวณ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ= (% ของหุน้ทีไ่ดม้า 

* NTA ของกจิการทีท่ ารายการ) / NTA ของบรษิทัจด
ทะเบยีน 

= 92.09 ลา้นบาท x 63.76% / 
260.79 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 22.52 

2. เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน = (% ของหุน้ทีไ่ดม้า 
* ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของกจิการทีท่ ารายการ) / 
ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน์ี้ได ้
เน่ืองจากบรษิทัขาดทุน 

- 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน = จ านวนเงนิทีจ่่าย / 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

= 70.01 ลา้นบาท / 335.01 ลา้น
บาท 

รอ้ยละ 20.90 

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

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน์ี้ได ้
เน่ืองจากไมม่กีารออกหุน้เพื่อ

ช าระค่าสนิทรพัย ์

- 

ขนาดรายการสูงสุด รอ้ยละ 22.52 
 

(5) รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์ได้มา 
ขอ้มลูของหุน้ แลนดี ้ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
5.1 ข้อมูลของหุ้น แลนด้ี ท่ีบริษทัฯ ได้มา 

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

5.2 ข้อมูลสรปุของ แลนด้ี 
ก)  ขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2535 ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงาน 
ปจัจุบนั แลนดี ้มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 40 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 4 ลา้นหุน้ มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
 
ข)   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

แลนดี ้ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงาน โดยมสี านักงานใหญ่และอาคารส านักงานใหเ้ช่าตัง้อยู่เลขที ่1 ซอย
ลาดพรา้ว 19 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ทัง้นี้ อาคารส านักงานใหเ้ช่าดงักล่าว เป็น
อาคารคอนกรตีสงู 8 ชัน้ มพีืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,368 ตารางเมตร บนทีด่นิ 389.50 ตารางวา ปลอดภาระผกูพนั   

 
ค) คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการของ แลนดี ้ มดีงันี้ 

1. นายพุน ฉง กติ  
2. นางอุไรวรรณ บุณยรตัพนัธุ ์   
ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ท ารายการ คณะกรรมการบรษิทัของแลนดีจ้ะเปลีย่นแปลงไป โดยบรษิทัฯ จะพจิารณา

สง่ตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้เป็นกรรมการแทนจ านวน 2 ท่าน ซึง่อยู่ระหว่างการพจิารณาและสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสม 
 
 
 



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

รายชื่อ จ านวนหุน้  รอ้ยละ 
บมจ. มาสเตอร ์แอด1/ 1,954,800 48.87 
บจก. มาสเตอร ์แอนด ์มอร์2/ 595,600 14.89 
บจก. แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) 1,449,600 36.24 

รวม 4,000,000 100.00 
 
 1/โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ บมจ. มาสเตอร ์แอด ตามส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่29 กรกฎาคม 2563 มดีงันี้  

รายชื่อ จ านวนหุน้  รอ้ยละ 
บรษิทั ว ีจ ีไอ จ ากดั (มหาชน) 1,438,367,596 26.58 
นาย นเรศ งามอภชิน 1,011,000,000 18.68 
บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 789,150,660 14.58 
บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 608,744,521 11.25 
บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ากดั (มหาชน) 540,000,000 9.98 
ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 1,024,718,137 18.93 

รวม 5,411,980,914 100.00 
 
 2/โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ บจก. มาสเตอร ์แอนด ์มอร ์ประกอบดว้ย บมจ. มาสเตอร ์แอด ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 
 
จ) สรุปฐานะการเงนิ 

ขอ้มลูทางการเงนิตามงบการเงนิของ แลนดี ้ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีอง แลนดี ้ส าหรบัปีสิน้สุด ณ 
31 ธนัวาคม 2560-2562 มดีงันี้   

 
สรปุฐานะทางการเงินของ แลนด้ี ส าหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2561 2562 
    สนิทรพัยห์มุนเวยีน 16.22 27.76 36.95 
    ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 69.67 64.15 58.68 
รวมสินทรพัย ์ 85.89 91.91 95.63 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น    
    หนี้สนิหมุนเวยีน 3.87 2.56 1.84 
    หนี้สนิไมห่มุนเวยีน 1.96 1.96 1.70 
รวมหน้ีสิน 5.83 4.52 3.54 
ส่วนของผูถื้อหุ้น    
    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 

 
 



สรปุผลการด าเนินงานของ แลนด้ี ส าหรบัปี ส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2560 - 2562 
รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2561 2562 

    รายไดจ้ากการบรกิาร 23.11 21.36 19.96 
    ตน้ทุนขาย หรอืบรกิาร 11.74 11.66 11.60 
ก าไรขาดทุนขัน้ต้น 11.37 9.70 8.36 
    ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 2.28 1.92 2.58 
ก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน 9.09 7.78 5.78 
รวมรายไดอ่ื้น 0.46 1.37 0.09 
    ดอกเบีย้จ่าย 0.00 0.00 0.00 
    ภาษเีงนิได ้ 1.91 1.83 1.17 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 7.64 7.32 4.70 

 
(6) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัหุน้ แลนดี ้จ านวน 2,550,400 หุน้ ทีบ่รษิทัฯ จะช าระใหแ้ก่ผูข้าย มมีูลค่ารวม
ทัง้สิน้ 70,008,480 บาท หรอืคดิเป็นหุน้ละ 27.45 บาท โดยบรษิทัฯ จะจ่ายช าระค่าหุน้เป็นเงนิโอน หรอืเชค็ธนาคารทัง้
จ านวน เมื่อมกีารท ารายการโอนหุน้ (ภายในไตรมาส 4 ปี 2563) ทัง้นี้ ในวนัท าสญัญา บรษิทัจะช าระค่าหุน้ (เงนิมดัจ า) 
คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 25 ของมลูค่าราคาซือ้ขายทัง้หมด โดยจะท าสญัญาภายใน 14 วนันบัจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 
มมีตอินุมตั ิและจะช าระราคาสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดในวนัโอนหุน้ 

 
(7) มูลค่าของสินทรพัยท่ี์ได้มา  

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

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชัน่ (1999) จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) มาประเมนิทรพัยส์นิเมื่อวนัที ่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดว้ยวธิวีเิคราะหจ์ากต้นทุนทรพัยส์นิ (Cost Approach) มมีูลค่า 235.23 ลา้นบาท (ราคาบงัคบั
ขาย หรอื Force Sales ที ่60% ของมลูค่าประเมนิฯ จะอยู่ทีป่ระมาณ 141.14 ลา้นบาท) หรอืคดิเป็น 43.64 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี้ การก าหนดช่วงราคาซือ้ขาย มาจากราคามลูค่าหุน้ตามบญัชขีองแลนดี ้ซึง่เท่ากบั 23.02 บาท/หุน้ และราคา
ทีค่ านวณจากการหามูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) ทีอ่ตัราลด 10% ซึง่มรีาคาอยู่ที ่
30.81 บาท/หุน้ และจากการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย จงึตกลงสรุปราคาซือ้ขายที ่27.45 บาท/หุน้ หรอืเป็น
ราคาซือ้โดยมมีลูค่าสว่นเกนิ (Premium) ที ่19.24% เมื่อเทยีบกบัมลูค่าหุน้ตามบญัช ีหรอืมมีลูค่าสว่นลด (Discount) ที ่
12.24% เมื่อเทยีบกบัมลูค่าหุน้ปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด 

 
(8) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเขา้ท ารายการ  

บรษิทัฯ จะใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ จ านวน 70.01 ลา้นบาท เป็นแหล่งเงนิทุนในการ
ซือ้หุ้นของแลนดี ้โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มเีงนิสด รายการเทยีบเท่าเงนิสดและเงนิลงทุนชัว่คราว 
จ านวน 248.48 ลา้นบาท ซึง่ภายหลงัจากการจ่ายช าระค่าหุน้ บรษิทัฯ จะยงัคงมเีงนิทุนเพยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 

 
 
 



(9) ประโยชน์จากการได้มาซ่ึงสินทรพัยต่์อบริษทัฯ 
เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารเงนิ เพิม่สภาพคล่อง สรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และกระจายความ

เสีย่งจากการลงทุน ซึ่งบรษิัทฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากการมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ทีข่องอาคาร ทีต่ัง้อยู่รมิถนน
ลาดพรา้ว ซอยลาดพรา้ว 19 ถนนวภิาวดรีงัสติ ซึง่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT ลาดพรา้วประมาณ 50 เมตร ซึง่
ถอืเป็นสถานทีต่ัง้ทีม่ศีกัยภาพทีด่ใีนปจัจุบนัและอนาคต    

 
(10) เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ  

การเขา้ท ารายการดงักล่าวโดยใชว้ธิคี านวณตามเกณฑม์ลูค่าของสนิทรพัยร์วม ตามประกาศไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย ์บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัสง่สารสนเทศเกีย่วกบัการไดม้าซึง่
สนิทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีร่ายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
(11) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า การเขา้ท ารายการในครัง้นี้มคีวามเหมาะสม โดยราคาทีไ่ดม้ามมีูลค่า
ทีต่ ่ากว่าราคาตามวธิมีลูค่าปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึง่ตัง้อยู่บนสมมตฐิาน
การประมาณการทีใ่ชใ้นการประเมนิเป็นไปอย่างระมดัระวงัแลว้ ราคาซือ้ยงัมสีว่นลดประมาณรอ้ยละ 12.24 หรอืสงูกว่า
มลูค่าทางบญัชปีระมาณรอ้ยละ 19.24 เท่านัน้ ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ จะ
ได้รบัประโยชน์จากการเขา้ซื้อสนิทรพัย์ในครัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิัทฯ มรีายไดใ้นระยะยาวจากค่าเช่า รวมไปถงึราคาของ
สนิทรพัยท์ีอ่าจเพิม่ขึน้ไดอ้กีในอนาคต 
 
(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  
 ณ 30 กนัยายน 2563 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบักรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้ือหุน้ทีถ่ือหุน้ทัง้ทางตรงหรอื
ทางออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ดงันี้ 

บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดรายการ/ยอดคงเหลือ 
ณ 30 ก.ย. 2563 (ลบ.) 

บจ. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดเูทนเมนท ์ 
: ด าเนินธุรกจิส านกัพมิพ ์
 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.74 และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

รายไดอ้ื่น 
ลกูหนี้อื่น – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

5.33 
41.72 

 

  ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
เจา้หนี้อื่น  
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

1.31 
 

2.05       

บจ. วนัเวลิด์ มเีดยี  
: ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสารในรปูแบบของสือ่
ออฟไลน์และออนไลน์ 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.99 และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

4.16 
 

บจ. สตรที อายบอล 
: ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสารในรปูแบบของสือ่
ออฟไลน์และออนไลน์ 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.99และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

- - 

 


