
 

 

5 มนีาคม 2564 
 
เรื่อง  แจง้อนุมตักิารขายหุน้สามญัในบรษิทั แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 

เรยีน  ผูถ้อืหุน้ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย สารสนเทศเกีย่วกบัการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั ตามบญัช ี 2 (เฉพาะขอ้มลูตามขอ้ 1, 2, 

3,  5 (3), 7 และ 8 ของบญัช ี2 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2564 เมื่อ
วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตัิขายหุ้นสามญัในบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“แลนดี้”) จ านวน 
2,550,400 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.76 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของแลนดี ้ในราคาหุน้ละ 34.50 บาท 
คดิเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 87,988,800 บาท ใหก้บั บรษิทั แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั เทรนดี ้โฮม บวิเดอร ์
จ ากัด (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ แลว้ในวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

การท ารายการดงักล่าวถอืเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 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 ่31 ธนัวาคม 2563 และงบการเงนิของแลนดี ้ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 การขายหุน้
แลนดีด้งักล่าว มขีนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 23.54 โดยบรษิทัฯ 
ไม่มรีายการจ าหน่ายไปในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา ซึง่ขนาดรายการสงูกว่ารอ้ยละ 15.00 แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50.00 บรษิทัฯ 
จงึมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส่งหนังสอืเวยีนถึงผูถ้อืหุ้นภายใน 21 วนั นับจากวนัทีแ่จ้ง
ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

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 าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นล่าสดุ เมื่อวนัที ่4 มถุินายน พ.ศ. 2563 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

         นายวรพจน์ จรรยโ์กมล 
                                                              ประธานเจา้หน้าบรหิาร(รกัษาการ) 



สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
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 
 
บรษิัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศของการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิในการขายหุ้นของบรษิัท แลนดี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
(“แลนดี”้) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
(1) วนัท่ี เดือน ปีท่ีท ารายการ   

ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2564 
 

(2) คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง   
ผูซ้ือ้ : บรษิทั แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั เทรนดี ้โฮม บวิเดอร ์จ ากดั (“ผูซ้ือ้”) 
ความสมัพนัธ ์ : ผูซ้ือ้ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ 
ผูข้าย : บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“NINE” หรอื “บรษิทัฯ”) 

 
จ านวนและสดัสว่นการถอืหุน้ กอ่นและหลงัเกดิรายการ :  

บรษิทั ก่อนท ารายการ หลงัท ารายการ 
 จ านวนหุน้ สดัสว่น จ านวนหุน้ สดัสว่น 

บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 2,550,399 63.75% - - 
บรษิทั แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) จ ากดั 1,449,600 36.24% 3,000,000 75.00% 
บรษิทั เทรนดี ้โฮม บวิเดอร ์จ ากดั   1,000,000 25.00% 
บุคคลธรรมดาทีเ่สนอชื่อโดย NINE 1 0.01% - - 

รวม 4,000,000 100.00% 4,000,000 100.00% 
 
 (3) ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 

บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะขายหุน้สามญัของ แลนดี ้จ านวน 2,550,400 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.76 ของ
จ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ แลนดี ้ในราคาหุน้ละ 34.50 บาท คดิเป็นมลูค่า 87,988,800 บาท ใหก้บั 
บรษิทั แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั เทรนดี ้โฮม บวิเดอร ์จ ากดั  

ทัง้นี้ จากการท ารายการดงักล่าวท าใหแ้ลนดี ้สิน้สภาพการเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
 
(4) ประเภทและขนาดของรายการ 

การท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 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 ่31 ธนัวาคม 2563 และงบการเงนิของแลนดี ้ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 การขายหุน้



แลนดีด้งักล่าว มขีนาดรายการสงูสดุค านวณตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 23.54 โดยบรษิทัฯ 
ไม่มรีายการจ าหน่ายไปในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา 
 
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัย ์
 

เกณฑใ์นการค านวณ รายละเอียดการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ= (% ของหุน้ที่
จ าหน่ายไป * NTA ของกจิการทีท่ ารายการ) / NTA ของ
บรษิทัจดทะเบยีน 

= 92.09 ลา้นบาท x 63.76% / 
249.45 ลา้นบาท 

รอ้ยละ 23.54 

2. เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนินงาน = (% ของหุน้ที่
จ าหน่ายไป * ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของกจิการทีท่ า
รายการ) / ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของบรษิทัจด
ทะเบยีน 

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน์ี้ได ้
เน่ืองจากบรษิทัฯ ขาดทุน 

- 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน = จ านวนเงนิทีร่บั / 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

= 87.99 ลา้นบาท / 379.88 ลา้น
บาท 

รอ้ยละ 23.16 

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

ไม่สามารถค านวณตามเกณฑน์ี้ได ้
เน่ืองจากไมม่กีารออกหุน้เพื่อ

ช าระค่าสนิทรพัย ์

- 

ขนาดรายการสูงสุด รอ้ยละ 23.54 
 

(5) รายละเอียดของสินทรพัยท่ี์จ าหน่ายไป 
ขอ้มลูของหุน้แลนดี ้ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัฯ จะเขา้ท ารายการในครัง้นี้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
5.1 ข้อมูลของหุ้น แลนด้ี ท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายไป 

จ านวน 2,550,400 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.76 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของแลนดี้ 
 

5.2 ข้อมูลสรปุของ แลนด้ี 
ก)  ขอ้มลูทัว่ไป 

บรษิัท แลนดี้ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม 2535 ประกอบธุรกจิให้บรกิารเช่าพื้นที่
ส านักงาน ปจัจุบนั แลนดี ้ มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เท่ากบั 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  
4 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
 

ข)   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
แลนดี ้ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารเช่าพืน้ทีส่ านกังาน โดยส านกังานใหญ่และอาคารส านกังานใหเ้ช่าดงักล่าว ตัง้อยู่

เลขที ่1 ซอยลาดพรา้ว 19 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 ทัง้นี้ อาคารส านักงานใหเ้ช่า
ดงักล่าว เป็นอาคารคอนกรตีสงู 8 ชัน้ มพีืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,368 ตารางเมตร บนทีด่นิ 389.50 ตารางวา และไม่มี
ภาระผกูพนั 

   
ค) คณะกรรมการ 

คณะกรรมการของ แลนดี ้ มดีงันี้ 
1. นายวรพจน์ จรรยโ์กมล 
2. นายราเชน ลรีพนัธุ ์   

ทัง้นี้ ภายหลงัการเขา้ท ารายการ กรรมการบรษิทัของแลนดีจ้ะเปลีย่นแปลงกรรมการเป็นของผูซ้ือ้ 



ง) โครงสรา้งการถอืหุน้   
 
 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ แลนดี ้ตามส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่2 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้  

รายชื่อ จ านวนหุน้  รอ้ยละ 
บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 2,550,399 63.75 
บรษิทั แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย)  จ ากดั 1,449,600 36.24 
บุคคลธรรมดาทีเ่สนอชื่อโดย NINE 1 0.01 

รวม 4,000,000 100.00 
 
 

1/โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทั แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) จ ากดั ตามส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 
2563 มดีงันี้  

รายชื่อ จ านวนหุน้  รอ้ยละ 
นายพเิชษฐ มณีรตันะพร 12,875,000 64.37 
บรษิทั เชษฐจรีา จ ากดั2/ 3,125,000 15.63 
นางสาวพรรตัน์ มณีรตันะพร2/ 1,000,000 5.00 
นายพานิช มณีรตันะพร 1,000,000 5.00 
นางสาวภทัรา มณีรตันะพร 1,000,000 5.00 
นางสาวเกศนิี มณีรตันะพร 650,000 3.25 
นางสาวนุชวาร ีมณีรตันะพร 350,000 1.75 

รวม 20,000,000 100.00 
 
 2/โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เชษฐจรีา จ ากดั ตามส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่8 กรกฎาคม 2563 มดีงันี้  

รายชื่อ จ านวนหุน้  รอ้ยละ 
นายพเิชษฐ มณีรตันะพร 70,000 70.00 
นางสาวพรรตัน์ มณีรตันะพร 10,000 10.00 
นายพานิช มณีรตันะพร 10,000 10.00 
นางสาวภทัรา มณีรตันะพร 10,000 10.00 

รวม 100,000 100.00 
 
 โครงสร้างผูถ้ือหุน้ของบรษิัท เทรนดี้ โฮม บวิเดอร์ จ ากดั ตามส าเนาบญัชรีายชื่อผู้ถอืหุน้ ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 
2563 มดีงันี้  

รายชื่อ จ านวนหุน้  รอ้ยละ 
บรษิทั เชษฐจรีา จ ากดั2/ 189,999 94.99 
นายโชคชยั อชันะพรกุล 10,000 5.00 
นางสาวกรรณิกา อ ่าพึง่ 1 0.01 

รวม 200,000 100.00 
 
จ) สรุปฐานะการเงนิ 

ขอ้มูลทางการเงินตามงบการเงินของ แลนดี้ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ส าหรบัปีสิ้นสุด 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 
    ตน้ทุนขายหรอืบรกิาร 11.74 11.66 11.60 
ก าไรขัน้ต้น 11.37 9.70 8.36 
    ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 2.28 1.92 2.58 
ก าไรจากการด าเนินงาน 9.09 7.78 5.78 
     รายไดอ้ื่น 0.46 1.37 0.09 
    ภาษเีงนิได ้ 1.91 1.83 1.17 
ก าไร สุทธิ 7.64 7.32 4.70 

 
  
(6) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเกณฑท่ี์ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนส าหรบัหุ้น แลนดี้ จ านวน 2,550,400 หุ้น ทีบ่รษิัทฯ จะขายให้กบัผูซ้ื้อ มมีูลค่ารวม
ทัง้สิน้ 87,988,800 บาท หรอืคดิเป็นหุน้ละ 34.50 บาท โดยมเีกณฑใ์นการพจิารณาเพื่อใชใ้นการก าหนดราคาซือ้ขาย
ระหว่างกนั ดงันี้ 

1) ราคาทีคู่่สญัญาทัง้สองฝา่ยตกลงร่วมกนั 
2) ความสามารถในการท าก าไรในอนาคตและการเตบิโตของบรษิทัฯ 
3) การจดัท าประมาณการทางการเงนิในการขายหุน้ดงักล่าว โดยก าหนดช่วงราคาซือ้ขาย จากราคาต่างๆ ดงันี้ 

 
 

 
 
 

 บาทต่อหุน้ 
มลูค่าหุน้ตามบญัช ี(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 23.02 
มลูค่าปจัจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (อตัราคดิลด 10%) 30.81 
ราคาตน้ทุนซือ้ ( ณ 1 ธนัวาคม 2563) 27.45 



โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะรบัช าระค่าหุ้นเป็นเงินโอน และ/หรือ แคชเชียร์เช็คธนาคาร และจะ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่1 ปี 2564  

 

(7) แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเขา้ท ารายการ  
เน่ืองจากเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์บรษิทัฯ จงึไม่ตอ้งใชเ้งนิทุน 

 

(8) แผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์
 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ 
 

(9) ประโยชน์จากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยต่์อบริษทัฯ 
 การขายหุน้สามญัของ แลนดี ้จะท าใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดรบั ซึง่ท าใหฐ้านะการเงนิโดยรวมของบรษิทัฯ 
ดขีึน้และมสีภาพคล่องสงูขึน้ สามารถน าเงนิไปใชใ้หเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อไป 
 

(10) เง่ือนไขในการเข้าท ารายการ  
การเขา้ท ารายการดงักล่าวโดยใช้วธิคี านวณตามเกณฑ์มูลค่าสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธิ  ตามประกาศได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์บรษิทัฯ จงึมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัส่งสารสนเทศเกีย่วกบั
การจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัทีร่ายงานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

(11) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั  
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า เหน็ควรอนุมตัิขายหุ้นสามญัในบริษัท แลนดี้ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

จ านวน 2,550,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 34.50 บาท คดิเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 87,988,800 บาท ให้กบั บรษิัท แลนดี้ โฮม 
(ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิทั เทรนดี ้โฮม บวิเดอร ์จ ากดั ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ในการจ าหน่ายหุน้ดงักล่าว บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึความสามารถในการท าก าไรในอนาคตและโอกาสในการ
เตบิโตของบรษิทัฯ เป็นส าคญั โดยราคาทีผู่้ซือ้เสนอใหม้มีูลค่าสูงกว่าราคาต้นทุนของบรษิทัฯ และใหผ้ลตอบแทนทีน่่า
พอใจเมื่อเทยีบกบักระแสเงนิสดที่บรษิัทฯ จะได้รบัในอนาคต ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ เป็นการด าเนินการ
อย่างโปร่งใส มคีวามเหมาะสม และค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

 

(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั  

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ 

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



5. คดีหรอืข้อเรียกรอ้งท่ีมีสาระสาคญัซ่ึงอยู่ระหวา่งด าเนินการ  
 - ไม่ม ี- 
 
6. ผลประโยชน์หรอืรายการท่ีเก่ียวข้องกนัระหวา่งบริษทัจดทะเบียนกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นท่ีถือ
หุ้นทัง้ทางตรง หรอืทางอ้อมตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป  
 ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบักรรมการ ผูบ้รหิารและผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุน้ทัง้ทางตรงหรอื
ทางออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ดงันี้ 

บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ ขนาดรายการ/ยอด
คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ลบ.) 
บจ. เนชัน่ โกลบอล เอด็ด-ู    
เทนเมนท ์ 
: ด าเนินธุรกจิส านกัพมิพ ์
 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.74 และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

รายไดอ้ื่น 
ลกูหนี้อื่น – กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 

7.37 
41.77 

  ค่ า ใ ช้ จ่ าย ในการขายและ
บรหิาร 
เจา้หนี้อื่น  
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

1.77 
 

1.44       

บจ. วนัเวลิด ์มเีดยี  
: ด าเนินธุรกจิเกีย่วกบัการ
ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารใน
รปูแบบของสือ่ออฟไลน์และ
ออนไลน์ 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
99.99 และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

ลูกหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 
 

4.16 
 

บจ. แลนดี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์
: ใหบ้รกิารเช่าพืน้ทีอ่าคาร
ส านกังาน 

บรษิทัย่อย 
(บรษิทัฯ ถอืหุน้ รอ้ยละ 
63.76 และมกีรรมการ
ร่วมกนั) 

- - 

 


