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วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง : แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2563 การเปลีย่นแปลงกรรมการและอ านาจกรรมการ รายการ
จ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ และรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ 

เรียน : กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ บญัชี (1) ของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่
6/2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติที่ส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. รับทราบการลาออกของนายสนธิญาณ  ช่ืนฤทยัในธรรม จากต าแหนง่กรรมการ  รองประธานกรรมการ 
คนที่ 2 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทฯ ตามหนงัสือลาออก ฉบบัลงวนัที่ 
19 พฤษภาคม 2563  ซึ่งนายสนธิญาณ ช่ืนฤทัยในธรรม ส่งถึงบริษัทฯ โดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 1 
มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัอยู่ระหว่างการ  
สรรหาบุคลากรที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ที่ว่างอีก 1 ต าแหน่ง หากมี
ความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

2. อนมุตัิการก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 
เป็นต้นไป และมีรายละเอียด ดงันี ้

เดิม 

“นายมารุต  อรรถไกวลัวที  นายสมชาย  มีเสน  นางวรางคณา  กลัยาณประดิษฐ  นายฉาย  บนุนาค  
นายสนธิญาณ  ชื่นฤทยัในธรรม  กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษัท” 

ใหม ่

“นายมารุต  อรรถไกวลัวที  นายสมชาย  มีเสน  นางวรางคณา  กลัยาณประดิษฐ  นายฉาย  บนุนาค  
กรรมการสองในสีค่นนีล้งลายมือชื่อร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท” 
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3. อนมุตัิการจ าหน่ายไปซึ่งธุรกิจและเคร่ืองหมายการค้า “คมชดัลกึ” ให้แก่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติง้  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“NBC”) มลูค่ารวมทัง้สิน้ เท่ากบั 70.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) บริษัทฯ จะขายเคร่ืองหมายการค้า “คมชดัลกึ” ให้แก่ NBC และ 

2) บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัท คมชดัลกึ มีเดีย จ ากดั (“KMM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ 
ถืออยูหุ่้นจ านวน 2,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
แล้วทัง้หมดใน KMM ขายทรัพย์สินและธุรกิจภายใต้ช่ือทางการค้า “คมชัดลึก” (“ธุรกิจ
คมชัดลึก”) ให้แก่ NBC 

รายละเอียดของ
สนิทรัพย์ 

: (ก) เคร่ืองหมายการค้า “คมชัดลึก” ทะเบียนเลขที่  
ค183527 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2546 
(จ าพวกที่ 16 หนงัสอืพิมพ์ หนงัสอืแม็กกาซีน) 

 

(ข) สงัหาริมทรัพย์ที่ KMM เป็นเจ้าของใช้ในการประกอบ
ธุรกิจคมชดัลกึจาก KMM 

(ค) ช่ือโดเมน เว็บไซต์ บญัชีผู้ใช้เฟสบุ๊ค (User Account) 
บญัชีผู้ ใช้ในไลน์ และบัญชีผู้ ใช้ในยูทูป ทัง้หมดที่ 
KMM เป็นเจ้าของหรือมีสทิธิในการใช้งาน 

การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น (“รายการขายธุรกิจและเคร่ืองหมายการค้า 

คมชัดลึก ”)  เ ข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เ ร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยค านวณขนาดรายการได้เท่ากบัร้อยละ 
4.99 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สงูสดุ
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 ที่ได้รับการสอบทานจาก
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ หากนบัรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ซึ่งมี
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จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ บริษัท เนชัน่ ดิจิทลั คอนเทนท์ 
(“NDI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่ง NMG ถือหุ้นอยู่จ านวน 149,999,998 หุ้น หรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ NDI จะท าให้บริษัทฯ มี
ขนาดรายการรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 5.02 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ดงันัน้ ขนาด
รายการท่ีค านวณได้จากการเข้าท ารายการในครัง้นี ้รวมกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการในครัง้นี ้จึง
ไม่เข้าลกัษณะรายการประเภทใดตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
บริษัทฯ จึงไมม่ีหน้าที่ต้องปฏิบตัิภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่
อย่างใด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่เ ก่ียวข้องกับรายการต่อแห่งประเทศไทย  
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการการขายธุรกิจและเคร่ืองหมายการค้าคมชัดลึก คณะกรรมการ 
บริษัทฯ (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการท ารายการ
ดงักลา่วมีราคาและเง่ือนไขที่มีความเหมาะสมและสมเหตสุมผล เนื่องจาก มูลค่าราคาซือ้
ขาย KMM มีมลูคา่ที่สงูกวา่ราคาประเมิน อีกทัง้ บริษัทฯ จะได้รับการรับรู้ก าไรทางบญัชีจาก
การจ าหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อภาพรวมงบการเงินที่ดีขึน้ นอกจากนี ้การขาย
ทรัพย์สินจะช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ามาเป็นกระแสเงินสดที่เพิ่มขึน้ 
จ านวน 70.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถน ามาใช้ในการช าระภาระหนีส้ินจากหนีท้าง
การค้าบางสว่นของบริษัทฯ ได้อนัจะลดความเสีย่งจากการฟ้องร้องด าเนินคดีจากเจ้าหนีท้าง
การค้าที่เก่ียวข้อง และยังช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึน้  อีกประการหนึ่ง 
รายการขายธุรกิจและเคร่ืองหมายการค้าคมชัดลึกจะช่วยลดความเสี่ยงในเร่ืองผลการ
ด าเนินงานที่ขาดทุน เนื่องจาก ในอดีตที่ผ่านมา KMM มีผลประกอบการขาดทุนอย่าง
ตอ่เนื่อง การขายทรัพย์สินดงักลา่ว บริษัทฯ มีโอกาสที่จะมีผลการด าเนินการที่ดีขึน้จากการ
ไม่รับรู้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของ KMM ในอนาคต อีกทัง้ รายการขายธุรกิจและ
เคร่ืองหมายการค้าคมชดัลกึจะท าให้ NBC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทรัพย์สินที่มีศกัยภาพและ
สามารถน าไปตอ่ยอดกบัความสามารถ ทรัพยากรและบคุคลากรที่ NBC และบริษัทยอ่ยมีอยู่
อนัจะช่วยเพิ่มมลูคา่ให้กบัธุรกิจและเคร่ืองหมายการค้าคมชดัลกึและธุรกิจปัจจุบนัของ NBC 
และบริษัทยอ่ยในปัจจบุนั ซึง่จะสง่ผลให้ภาพรวมของ NBC และบริษัทฯ ดีขึน้และสง่ผลดีต่อ
ผู้ ถือหุ้นของ NBC และบริษัทฯ ในท้ายที่สดุ โดยภายหลงัจากการเข้าท ารายการขายธุรกิจ
และเคร่ืองหมายการค้าคมชดัลกึ KMM ยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เช่นเดิม 

นอกจากนี ้ถึงแม้ บริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจควบคุมของ NBC กล่าวคือเป็นบุคคลที่มีอ านาจ
ควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยการถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง
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ใน NBC คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 71.45 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ NBC ซึ่ง
เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ NBC และKMM เป็นบริษัทย่อย
ล าดบัเดียวกนักบั NBC และเป็นผู้ที่เก่ียวข้องของ NMG ดงันัน้ บริษัทฯ และ KMM จึงถือเป็น
บุคคลที่เ ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เ ร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 
19 พฤศจิกายน 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) แต่
การเข้าท ารายการขายธุรกิจและเคร่ืองหมายการค้าคมชดัลกึในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับยกเว้น
การปฏิบตัิหน้าที่ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั เนื่องจากเป็นรายการระหว่างบริษัทจด
ทะเบียน (บริษัทฯ) กบับริษัทย่อย (NBC) ที่มีบคุคลที่เก่ียวโยงกนัที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนถือ
หุ้นในบริษัทย่อยไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อย 
และไม่ได้เป็นผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย และเป็นรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย 
(KMM และ NBC) ซึ่งบริษัทจดทะเบียนเดียวกนั (NMG) ถือหุ้นและมีบคุคลที่เก่ียวโยงกนัที่
มิใช่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทย่อยและไม่ได้เป็นผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่
ต้องปฏิบตัิภายใต้ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแตอ่ยา่งใด  

4. รับทราบการเข้าท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จ ากดั (“GNET”) ของ NBC โดย
การซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน GNET จ านวน 189,997 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 99.998 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ GNET จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) (“NEWS”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของ GNET ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 865.30 บาท คิดเป็น
มลูค่าในการเข้าซือ้หุ้น ทัง้สิน้ 164,403,759.95 บาท และ ภาระหน้าที่ในการช าระหนีค้งค้างพร้อม
ดอกเบีย้ตามหนงัสือรับสภาพหนีข้อง GNET มูลค่าเท่ากับ 85,596,240.05 บาท คิดเป็นเงินรวม
จ านวนทัง้สิน้ 250,000,000.00 บาท 

ในการเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้นของ NBC (“รายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC”) เข้าข่ายเป็น
กรณีที่บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตกลงเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (รวมที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)  
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โดยในการค านวณขนาดรายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC จะได้เท่ากบัร้อยละ 17.83 ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สงูสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ หากนบัรวมขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ 
NBC มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มี
มติรับทราบการเข้าท ารายการ มีจ านวน 6 รายการ ที่เข้าท ารายการโดยบริษัทฯ และ/บริษัทยอ่ย ได้แก่  

1) รายการได้มาซึง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ของบริษัท แฮปปี้ โปรดกัส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 
0.41 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน
ระหวา่งกาลส าหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบริษัทฯ   

2) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ ากัด ซึ่งมีขนาดรายการ
สงูสดุคิดเป็นร้อยละ 0.52 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงิน
รวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาลส าหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบริษัทฯ   

3) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ SPC และ NDI ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 1.05 
ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่าง
กาลส าหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบริษัทฯ 

4) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของขอบสนาม ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 1.01 ตาม
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาล
ส าหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบริษัทฯ 

5) รายการได้มาซึง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหมข่อง บริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จ ากดั ซึ่งมีขนาด
รายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 
ของบริษัทฯ 

6) รายการการลงทนุในธุรกิจกาแฟในมลูคา่การลงทนุจ านวน 9.00 ล้านบาท ซึง่มีขนาดรายการ
สงูสดุคิดเป็นร้อยละ 0.64 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงิน
รวมสอบทานระหวา่งกาลส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษัทฯ 

จากการนบัรวมรายการข้างต้น ขนาดรายการสงูสดุจึงเท่ากบัร้อยละ 21.56 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีบริษัทย่อยเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จึงมีหน้าที่ต้อง
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ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทนัที และต้อง
จดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าท า
รายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 
ตาม ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแตป่ระการใด 

รายละเอียดของสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บญัชี (1) ของบริษัท มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

นางวรางคณา กลัยาณประดษิฐ                                                                                                             

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) ของ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 6/2563 มีมติรับทราบ

การเข้าท ารายการได้มาซึง่หุ้นสามญัทัง้หมดในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จ ากดั (“GNET”)  จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เนชัน่ 

บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“NBC”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 71.45 ของ

หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ NBC โดยในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทัง้หมดใน GNET และที่ประชุม

คณะกรรมการของ NBC ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้ NBC เข้าท ารายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์ใน GNET โดยการซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน GNET จ านวน 189,997 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิด

เป็นร้อยละ 99.998 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ GNET จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) (“NEWS”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของ GNET ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 865.30 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซือ้หุ้น 

ทัง้สิน้ 164,403,759.95 บาท  

ในการเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้นของ NBC (“รายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC”) เข้าข่ายเป็นกรณีที่

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตกลงเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 

2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2547 

(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์”) จึงท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง

ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตาม

บญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ทนัที และต้องจดัสง่หนังสอืเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

โดยในการค านวณขนาดรายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC จะได้เท่ากบัร้อยละ 17.83  ตามเกณฑ์มลูค่ารวม

ของสิง่ตอบซึง่เป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานระหวา่งกาลส าหรับ 

9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ หากนบัรวมขนาด

รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ NBC มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน 

GNET ของ NBC และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับทราบการเข้าท ารายการ มีจ านวน 6 รายการ ได้แก่ 

1) รายการได้มาซึง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม ่คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 
แฮปปี ้โปรดกัส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 0.41 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาลส าหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบริษัทฯ  
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2) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของบริษัทแนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ ากดั ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็น
ร้อยละ 0.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 3 
เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบริษัทฯ   

3) รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (“SPC”) และ บริษัท เนชัน่ ดิจิทลั  
คอนเทนท์ (“NDI”)ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 1.05 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบ
การเงินรวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาลส าหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบริษัทฯ 

4) รายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของขอบสนาม ซึง่มขีนาดรายการสงูสดุคดิเป็นร้อยละ 1.01 ตามเกณฑ์มลูคา่
รวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือน สิน้สุด ณ วันที่ 30 
มิถนุายน 2562 ของบริษัทฯ 

5) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ของ บริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จ ากดั ซึ่งมีขนาดรายการ
สงูสดุคิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหวา่งกาล
ส าหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบริษัทฯ 

6) รายการการลงทนุในธุรกิจกาแฟ โดยมีมลูคา่การลงทนุ จ านวน 9.00 ล้านบาท ซึง่มีขนาดรายการสงูสดุ
คิดเป็นร้อยละ 0.64 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 9 
เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษัทฯ 

จากการนบัรวมรายการข้างต้น ขนาดรายการสงูสดุจึงเท่ากบัร้อยละ 21.56 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบ

แทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจด

ทะเบียนที่มีบริษัทยอ่ยเข้ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรายการต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรัพย์ทนัที และต้องจดัสง่หนงัสอืเวยีนให้แกผู่้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท า

รายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการซือ้หุ้ นใน GNET ของ NBC ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 

สงิหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมที่

มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC ดงักลา่วตามที่ก าหนดใน

ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
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NBC จะเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นใน GNET ระหว่าง NBC กบั NEWS (“สัญญาซือ้ขายหุ้น”) และ/หรือ
สญัญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการ NBC ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 มีมติอนมุตัิให้ NBC เข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจะช าระค่าตอบแทนการซือ้ขายหุ้น
ใน GNET ภายหลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนตา่ง ๆ  ในสญัญาซือ้ขายหุ้น และ/หรือสญัญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส าเร็จ
ครบถ้วน โดย NBC คาดวา่จะท ารายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ขาย : NEWS 

ผู้ซือ้ : NBC ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยการถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงใน NBC 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.45 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ 

NBC 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

NBC จะเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน GNET จ านวน 189,997 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 99.998 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ GNET จากผู้ขาย ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 865.30 บาท และ
เป็นมลูคา่ในการเข้าซือ้หุ้น ทัง้สิน้ 164,403,759.95 บาท โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียดการซื อ้หุ้ น

จากผู้ขาย 

: NBC จะเข้าซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดใน GNET จ านวน 189,997 หุ้น จาก 

NEWS พร้อมทัง้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดาใน GNET จ านวน 2 

คน ขายหุ้นสามญัใน GNET ที่ตนถืออยูจ่ านวน 1 หุ้น และ 2 หุ้น ตามล าดบั 

รวมเป็น 3 หุ้นให้แก่บคุคลที่ NBC ก าหนดจ านวน 2 คน 

มูลค่าที่NBC จะเ ข้าท า

รายการ 

: มลูค่าของรายการซือ้หุ้นใน GNET ของNBC จ านวน 189,997 หุ้น เท่ากบั 

164,403,759.95 บาท โดยเข้าซือ้หุ้นในราคาซือ้ขายหุ้นละ 865.30 บาท 

วันที่การซือ้ขายหุ้ นเสร็จ

สมบรูณ์ 

: ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 

เ ง่ื อ น ไ ข บั ง คั บ ก่ อ น ที่

ส าคญั 

: 1. NBC ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

ของ NBC เพื่อการเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของNBC และ 

NEWS ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของ NEWS เพื่อการ

เข้าท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของNBC 

2. NBC ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
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ของNBC ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของNBC จ านวน 321,262,086.00 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 803,155,214 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ จ านวน 1,124,417,300.00 บาท (รวมทัง้การแก้ไข

หนงัสือบริคณห์สนธิ) และให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่  (Rights 

Offering) โดยมีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและ

ช าระเงินคา่จองซือ้รวมเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ 321,262,086.00 บาท 

3. GNET ลงนามในหนงัสือรับสภาพหนีก้บั NEWS ส าหรับภาระหนีเ้งิน

ต้นคงค้างและดอกเบีย้ที่ GNET มีต่อ NEWS จากตัว๋แลกเงินจ านวน 

12 ฉบบั โดย GNET และ NEWS ตกลงให้คิดดอกเบีย้จนถึงวนัที่ 21 

พฤษภาคม 2563 (นบัรวมวนัดงักลา่วด้วย) (“หนังสือรับสภาพหนี”้) 

คิดเป็นเงินรวมจ านวนทัง้สิน้  85,596,240.05 บาท และมีก าหนด

ช าระเงินดงักลา่วภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่การซือ้ขายหุ้นเสร็จ

สมบรูณ์ (“วันก าหนดช าระหนีต้ามหนังสือรับสภาพหนี”้) 

ทัง้นี ้NEWS ตกลงยกเว้นดอกเบีย้จากหนีเ้งินต้นคงค้างให้แก่ GNET 

ตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 จนถึงวนัก าหนดช าระหนีต้ามหนงัสือ

รับสภาพหนี ้

4. GNET ลงนามในสัญญาให้บริการเก่ียวกับสื่อออนไลน์แก่ บริษัท 

เนชัน่ ดิจิทลั คอนเทนท์ จ ากดั 

5. GNET ได้ลงนามในแบบสัญญาจ้างท าของกับพนักงานรับสาย

โทรศพัท์ (Call Center) ที่เก่ียวข้อง และแบบสญัญาจ้างแรงงานกับ

ลกูจ้างที่เก่ียวข้อง 

6. GNET ได้ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญา ดงัตอ่ไปนี ้

(1) GNET ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเก่ียวกับช่ือ

โดเมน (Domain Name) กบันายทะเบียนหรือผู้ ให้บริการช่ือ

โดเมน เพื่อให้ GNET เป็นเจ้าของช่ือโดเมน (Domain Name) 

ทัง้หมดที่ใช้ด าเนินธุรกิจอยา่งครบถ้วนทกุประการ  

(2) GNET ได้ด าเนินการตอ่อายช่ืุอโดเมน (Domain Name) ที่ใกล้

สิน้อาย ุอยา่งครบถ้วนทกุประการ  

(3) GNET ได้ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในช่ือบญัชีผู้ ใช้ (User Account) ใน Social Media Platform 



 

หน้า 5 จาก 21 

ทัง้หมดที ่GNET ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

(4) GNET ลงนามในสญัญาซือ้ขายสญัลกัษณ์ทางการค้าจ านวน 

3 รายการกบั บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จ ากดั และ 

(5) GNET ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมาย

บริการ เคร่ืองหมายรับรอง หรือเคร่ืองหมายร่วม (แบบ ก.01) 

ตามที่ผู้ ซื อ้ก าหนดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง

พาณิชย์  

ข้ อ ต ก ล ง ก ร ะ ท า ก า ร 

(Undertakings) 

 1. GNET จะด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจของตนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

และส่งมอบเอกสารหลกัฐานที่แสดงถึงการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายใน 24 เดือน นับแต่วันที่ท าการซือ้

ขายเสร็จสมบรูณ์ 

2. หากเคร่ืองหมายการค้าใดข้างต้นไม่ได้รับการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้า NEWS จะต้องด าเนินการและให้ความช่วยเหลือ GNET และ/

หรือ NBC เพื่อด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าดงักลา่วใหม่

อีกครัง้ และ/หรือ ด าเนินการเพื่อท าให้ NBC มีสิทธิใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่

เก่ียวข้องแตล่ะประเภท 

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ 

รายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC เข้าขา่ยเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ย
ไปซึง่สนิทรัพย์ เมื่อค านวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2562 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ มีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ สูตรการค านวณ 

1.  มลูคา่ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 

(NTA) 

= (ผลรวมของสดัสว่นที่ NBC จะซือ้หุ้น x มลูค่าสินทรัพย์สทุธิ

ของบริษัทที่จะซือ้หุ้ น) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

บริษัทฯ 

2. ก าไรสทุธิหลงัการด าเนินงานปกติ

หลงัหกัภาษี 

=  (ผลรวมของสดัส่วนที่ NBC จะซือ้หุ้น x ก าไรสทุธิหลงัหัก

ภาษีของบริษัทที่จะซือ้หุ้ น) x 100 / ก าไรสทุธิหลงัหักภาษี



 

หน้า 6 จาก 21 

เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ สูตรการค านวณ 

ของบริษัทฯ 

3.  มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน =(มลูคา่หุ้นสามญัที่ต้องช าระ / มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษัทฯ) 

x 100  

4.  มลูคา่หลกัทรัพย์ที่บริษัทจด

ทะเบียนออกเพื่อเป็นการตอบแทน

การได้ทรัพย์สนิมา 

=  จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ x 100 / จ านวนหุ้นที่

ออกและช าระแล้วของบริษัทผู้ซือ้ 

ขนาดรายการสามารถค านวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดงันี ้

เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 

1.  มลูคา่ของสนิทรัพย์ (NTA) ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจาก GNET มี NTA ติดลบ 

2.  ก าไรสทุธิหลงัการด าเนินงานปกติหลงัหกั

ภาษี 
ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจาก GNET มีก าไรสทุธิติดลบ 

3.  มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 1/ 250.00 x 100 

 1,402.12 

17.83% 

4.  มลูคา่หลกัทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบยีนออก

เพื่อเป็นการตอบแทนการได้ทรัพย์สนิมา 
ไมม่ีการออกหุ้นใหม ่

เกณฑ์สูงสุด มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 17.83% 

 
หมายเหต ุ:  1/  มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน คือ ราคาซ้ือหุ้นสามญัของ GNET ที่ร้อยละ 99.998 จ านวน 

189,997 หุ้น มูลค่าเท่ากบั 164,403,759.95 บาท และ ภาระหน้าที่ในการช าระหนี้คงค้าง

พร้อมดอกเบีย้ตามหนงัสือรับสภาพหนีข้อง GNET มูลค่าเท่ากบั 85,596,240.05 บาท คิดเป็น

เงินรวมจ านวนทัง้ส้ิน 250,000,000.00 บาท  

จากการค านวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 17.83 ตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิง่ตอบซึง่เป็นเกณฑ์ที่ค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบบัสอบทานระหว่าง
กาลส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ 
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หากนบัรวมขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ที่เกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ NBC มีมติอนมุตัิ
การเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติรับทราบการเข้าท า
รายการ มีจ านวน 6 รายการ ได้แก่  

1) รายการได้มาซึง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม ่คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 
แฮปปี ้โปรดกัส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั  ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 0.41 ตามเกณฑ์มลูค่า
รวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 3 เดือน สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบริษัทฯ   

2) รายการได้มาซึง่หุ้นสามญัของบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จ ากดั ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็น
ร้อยละ 0.52 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทาน
ระหวา่งกาลส าหรับ 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบริษัทฯ   

3) รายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของ SPC และ NDI ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิดเป็นร้อยละ 1.05 ตามเกณฑ์
มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือน 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบริษัทฯ 

4) รายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิของขอบสนาม ซึง่มขีนาดรายการสงูสดุคดิเป็นร้อยละ 1.01 ตามเกณฑ์มลูคา่
รวมของสิง่ตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบัสอบทานระหว่างกาลส าหรับ 6 เดือน สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบริษัทฯ 

5) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ของ บริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จ ากดั ซึ่งมีขนาดรายการ
สงูสดุคิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมฉบบั
สอบทานระหวา่งกาลส าหรับ 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ของบริษัทฯ 

6) รายการการลงทนุในธุรกิจกาแฟในมลูคา่การลงทนุจ านวน 9.00 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุคิด
เป็นร้อยละ 0.64 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินรวมสอบทาน
ระหวา่งกาลส าหรับ 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของบริษัทฯ  

จากการนบัรวมรายการข้างต้น ขนาดรายการสงูสดุจึงเท่ากับร้อยละ 21.56 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ ในฐานะ
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีบริษัทย่อยเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จึงมีหน้าที่ต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกบัรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามบญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ทนัที และต้องจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วนันบัแต่วนัที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้า
ท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

4.1 ข้อมูลทั่วไป 
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ช่ือบริษัท : บริษัท กรีน เน็ต 1282 จ ากดั 

วนัจดทะเบียน : 11 เมษายน 2550 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0105550041064 

ทนุจดทะเบียน : 19,000,000 บาท 

กรรมการ : 1. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร 
2. นายประณต โกษาคาร 
3. นายเอกชยั ชยัเชิดชกิูจ 
4. นางสาวก่ิงการะเกด ช่ืนฤทยัในธรรม 

  หมายเหตุ – นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร นายประณต โกษาคาร และ นางสาว
ก่ิงการะเกด ชื่นฤทยัในธรรม ได้ยื่นหนงัสือลาออกจากการเป็นกรรมการของ 
GNET ซ่ึงขณะนี ้GNET อยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
กรรมการต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรรมการซึง่ลงช่ือผกูพนับริษัทได้ : กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของ
บริษัท 

จ านวนหุ้น  190,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัทัง้หมด ซึง่ได้ช าระจนเต็มจ านวนแล้ว  

มลูคา่ที่ตราไว้  100 บาท 

ภาระผกูพนัในสนิทรัพย์ที่ได้มา : ไมม่ี 

4.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

ล าดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถอืหุ้น

(ร้อยละ) 

1.  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 189,997 99.998 

2.  นายเอกชยั ชยัเชิดชกิูจ 2 0.001 

3.  นายพิพทัธ์ ชนะสงคราม 1 0.001 

 รวม 190,000 100 

 หมายเหตุ – รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GNET ข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ GNET ซ่ึงขณะนี ้GNET 
อยู่ระหว่างการด าเนินการยืน่บญัชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

4.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 GNET ด าเนินธุรกิจให้บริการข้อมลู ขา่วสาร ผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ี อินเตอร์เน็ตฯ ซึง่ตอ่มา GNET ได้ด าเนินการ
เปลี่ยนธุรกิจ โดยปัจจุบนั GNET ประกอบธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ Call Center หรือ ศนูย์บริการข้อมลู
ลกูค้า โดยเป็นการให้บริการเป็นตวัแทนรับโทรศพัท์ให้กบัหนว่ยงานภายนอก ท าหน้าที่ทัง้รับสายเข้าและโทรออก 
ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการ 2 รูปแบบ คือ 1. Inbound หรือ การให้บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับ
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สนิค้าและบริการของ Happy ซึ่งเป็นธุรกิจ TV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV และ 2. 
Outbound หรือ การให้บริการโทรติดตอ่ลกูค้าเพื่อเสนอขายสนิค้าและบริการโดยอ้างอิงจากข้อมลูฐานลกูค้าเดมิ
ที่เคยสัง่ซือ้สนิค้าของ Happy เพื่อให้เสนอขายสนิค้ากบัลกูค้าได้ตรงกบัความต้องการมากขึน้ และอีกธุรกิจหลกั 
ได้แก่ ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ตซึ่งบริหารภายใต้หน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น 
Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter รวมถึง ธุรกิจการให้บริการโปรแกรมส าหรับการประมวลผล
ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ เพจวิวและรายได้แต่ละทีม  เพจวิวและรายได้แต่ละเว็ป และแต่ละเพจ 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรู้ถึงศกัยภาพและความสามารถในการหารายได้ของแต่ละทีมผู้ เขียน Content และ
สามารถบริหารจดัการให้เพิ่ม Content ที่มีความนิยมในขณะนัน้ได้ ซึง่จะท าให้เกิดมีรายได้ที่เพิ่มขึน้ตามมา โดย 
GNET มีแผนการที่จะน าโปรแกรมที่พฒันาขึน้มานี ้ไปให้บริการกบัหนว่ยงานหรือองค์กรตา่งๆ ท่ีมีความต้องการ
ในการเพิ่มรายได้ในช่องทาง New Media ให้กบัองค์กรของตนเอง 

4.4 ข้อมูลทางการเงนิ 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบก าไรขาดทุน 

ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการบริหาร 111.51 99.41 107.04 98.71 61.69 96.91 

รายได้อื่น 0.66 0.59 1.40 1.29 1.97 3.09 

รวมรายได้ 112.17 100.00 108.44 100.00 63.66 100.00 

รวมคา่ใช้จา่ย 97.30 86.74 101.69 93.78 112.85 177.271/ 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้ 

14.87 13.26 6.75 6.22 (49.20) (77.29)2/ 

ต้นทนุทางการเงิน 1.05 0.94 1.02 0.94 1.92 3.02 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 2.28 2.03 1.43 1.32 - - 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 11.54 10.29 4.30 3.97 (51.52) (80.93) 

 

หมายเหต ุ: 1/  ในต้นทนุบริการของปี 2562 ประกอบไปด้วยเงินชดเชยของพนกังาน call center และพนกังานในฝ่าย

โทรทศัน์รวม 3.46 ลา้นบาท 

2/ ในปี 2562 GNET มีก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินไดติ้ดลบเนือ่งจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษอืน่ ๆ 

7.79 ล้านบาท ซ่ึงประกอบไปด้วยเงินชดเชย 3.28 ล้านบาท ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน 

1.66 ล้านบาท ภาษีซ้ือไม่ขอคืน 1.50 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม และค่าปรับ 
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อีกทัง้ GNET มีรายได้ที่ลดลงอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากรายได้ค่าโฆษณาจากโทรทศัน์ลดลง

ประมาณ 11.00 ลา้นบาท และรายไดค่้าโฆษณาเว็ปไซต์ TNEWS ทีล่ดลงประมาณ 37.00 ลา้น บาท

จากปี 2561 เนือ่งจากหน่วยธุรกิจ TNEWS มีการปรับโครงสร้าง จึงท าให้พนกังาน GNET ได้ลาออก

เป็นจ านวนมากในปลายปี 2562  และเพือ่ใหธุ้รกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ GNET จึงได้จ าเป็นต้องมี

การ outsource หน่วยธุรกิจ TNEWS ออกไปให้แก่หน่วยงานภายนอกบริหารชัว่คราว ซ่ึงหากไม่รวม

ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ รวมถึงเงินชดเชยพนกังานในส่วนของต้นทนุบริการ GNET จะมีก าไรสทุธิอยู่ที ่

(24.91) ลา้นบาทส าหรบัปี 2562 

สรุปงบฐานะการเงนิ 

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ประจ าปี 2560 ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6.95 15.06 4.49 7.85 6.78 16.98 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 27.19 58.86 41.05 71.76 27.17 68.03 

สนิค้าคงเหลอื 4.02 8.70 1.87 3.27 0.50 1.25 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 6.74 14.60 6.07 10.62 1.70 4.26 

รวมสินทรัพย์ 46.19 100.00 57.20 100.00 39.94 100.00 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 11.45 24.80 19.19 33.55 23.67 59.26 

เงินกู้ยืมระยะสัน้-สทุธิ 20.80 45.03 20.30 35.49 52.60 131.70 

รวมหนีส้ิน 35.71 77.31 42.43 74.17 76.28 190.99 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 19.00 41.14 19.00 33.21 19.00 47.57 

ก าไร(ขาดทนุ) สะสม (8.52) (18.45) (4.22) (7.38) (55.34) (138.56) 

รวมส่วนของเจ้าของ 10.48 22.69 14.78 25.83 (36.34) (90.99) 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 46.19 100.00 57.20 100.00 39.94 100.00 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ ซือ้มา เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และ

เงื่อนไขการช าระราคา 

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ซือ้มา และเงื่อนไขการช าระราคา 

NBC จะเข้าซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดใน GNET จ านวน 189,997 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 99.998 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของ GNET จากผู้ขาย ในราคาซือ้ขายหุ้นละ 865.30 บาท และ
เป็นมลูค่าในการเข้าซือ้หุ้น ทัง้สิน้ 164,403,759.95 บาท ซึ่งเป็นมลูค่าที่ปราศจากดอกเบีย้ ค่าเสียหาย การหกั
ภาษีใด ๆ และ/หรือสทิธิเรียกร้องใด ๆ 



 

หน้า 11 จาก 21 

NBC จะช าระเงินค่าซือ้หุ้นข้างต้นให้แก่ผู้ขายภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือ ณ วนัใดวนัหนึ่งตามที่ NBC 
และผู้ขายจะได้ตกลงเลื่อนออกไป เข้าบญัชีธนาคารตามที่ผู้ขายก าหนด โดย GNET มีหน้าที่ในการช าระหนีค้ง
ค้างพร้อมดอกเบีย้ตามหนงัสอืรับสภาพหนี ้คิดเป็นเงินรวมจ านวนทัง้สิน้ 85,596,240.05 บาท ภายในวนัก าหนด
ช าระหนีต้ามหนงัสอืรับสภาพหนี ้

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

มลูค่าสิ่งตอบแทนส าหรับรายการซือ้หุ้นใน GNET ของบริษัทฯ ได้พิจารณามาจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ
กิจการด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ วิธีมลูค่าตามบญัชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบญัชี วิธีอตัราส่วนราคาหุ้นต่อมลูค่า
ตามบญัชี และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งวิธีที่บริษัทฯ เลือกใช้อ้างอิงในการก าหนดราคาซือ้ขายมาจากการ
อ้างอิงด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดและการเจรจาตอ่รอง การตกลงกบัผู้ขายซึ่งมีรายละเอียดที่มาของสมมติฐาน
หลกัของกระแสเงินสดสรุปได้ดงันี ้  

ในการประเมินมลูค่าหุ้นกิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของGNET เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตัง้แต่ 2563 – 2567) โดยตัง้อยู่บน
สมมติฐานว่าบริษัทฯ จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัเกิดขึน้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. สมมติฐานด้านรายได้ 

รายได้จากธุรกิจหลกัของ GNET ประกอบด้วย (1) ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต (2) ธุรกิจ Call Center และ 
(3) รายได้จากการใช้โปรแกรม 

(1) ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต  

โดยธุรกิจสือ่ออนไลน์อินเตอร์เนต็คือธุรกิจสือ่รูปแบบใหม ่เช่น Facebook, Google และ Youtube  
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หมายเหตุ : สูตรค านวณของจ านวนอิมเพชชนั (ล้าน) = จ านวนเพจววิ (ล้าน) x จ านวนอิมเพชชนัต่อเพจวิว 

สมมติฐานในการประมาณการรายได้ใน เม.ย. - ธ.ค. 2563 อ้างอิงจากสถิติเพจวิวและอิมเพรชชนัจริงระหว่าง
เดือน ม.ค. – มี.ค. 2563 มาเป็นฐานในการค านวณ เนื่องจากสถิติเพจวิวและอิมเพรชชนัของ Facebook ในไตรมาส 1 ปี 
2563 ลดลงจากปีก่อนหน้า และสถิติเพจวิวและอิมเพรชชนัของ Google ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า
อยา่งมีนยัส าคญั  ส าหรับปี 2564-2565 อตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 16.40 ของประมาณการปี 2563 ซึ่งอตัราการเติบโต
ดงักลา่วอ้างอิงจากการเติบโตของมลูคา่การใช้สือ่ทางอินเตอร์เน็ตจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย 
ในสว่นของปี 2567 เป็นต้นไป อตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 1.68 ตามอตัราเงินเฟ้อ 

สมมติฐานในการประมาณการรายได้จาก New media ตอ่อิมเพรชชนัต่อเดือนของแต่ละช่องทางอ้างอิงมาจาก 
รายได้จาก New media ตอ่อิมเพรชชนัตอ่เดือนในช่วงระหวา่งเดือน สงิหาคม 2562 - มีนาคม 2563 

นอกจากนีธุ้รกิจสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ตยงัมีรายได้ในสว่น Direct sales หรือรายได้จากการขายตรง คือสว่นที่
ทาง GNET ให้พนกังานของบริษัทเข้าไปขายสื่อออนไลน์กบัทางลกูค้าโดยตรง ซึ่งมีสมมติฐานในการประมาณการจาก
แผนธุรกิจของ GNET  

 

ประมาณการจ านวนอิมเพรชชันต่อเดือน 

หน่วย : ล้านอิม
เพรชชัน 

2561 2562 
ม.ค. – มี.ค. 

2563 
2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

Facebook – 
Instant article 

309.04 126.69 12.03 11.35 12.95 15.08 15.33 15.59 

Facebook – 
Video 

4.02 2.44 0.18 0.18 0.21 0.25 0.25 0.26 

Google 81.33 108.90 244.40 286.73 350.17 407.60 414.45 421.41 

Youtube - 3.98 1.21 1.17 1.35 1.57 1.60  1.63 

รายได้จาก New Media ต่ออิมเพรชชันต่อเดือน 

หน่วย : ล้าน
บาท 

2561 2562 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

Facebook – 
Instant Articles 

0.0185 บาท 

0.0143 บาท 0.0142 บาท 0.0142 บาท 0.0142 บาท 0.0142 บาท 0.0142 บาท 

Facebook – 
Video 

0.4662 บาท 0.4662 บาท 0.4662 บาท 0.4662 บาท 0.4662 บาท 0.4662 บาท 

Google 0.0068 บาท 0.0142 บาท 0.0126 บาท 0.0126 บาท 0.0126 บาท 0.0126 บาท 0.0126 บาท 

Youtube N/A 0..0369 บาท 0.02145 บาท 0.02145 บาท 0.02145 บาท 0.02145 บาท 0.02145 บาท 
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หน่วย : ล้านบาท 
ม.ค. – มี.ค.

63 
เม.ย. – 
ธ.ค. 63  

2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

Direct Sales 0.36 0.73 1.09 0.99 1.01 1.03 1.04 

 

รวมรายได้ธุรกิจสื่อออนไลน์และอินเตอร์เน็ต 

สรุปรายได้จากธุรกิจส่ือออนไลน์อินเตอร์เน็ต 

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 
ม.ค. – 
มี.ค. 63 

เม.ย. – 
ธ.ค. 63  

2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

Facebook – Instant 
Articles 60.45 

22.18 0.49 1.46 1.91 2.20 2.56 2.60 2.64 

Facebook – Video 3.69 0.03 0.78 0.82 1.22 1.42 1.44 1.46 

Google 4.09 15.59 11.19 34.18 45.38 53.05 61.75 62.78 63.84 

รวม Facebook  
และ Google 

64.54 41.46 11.71 36.43 47.88 56.47 65.73 66.82 67.94 

Youtube - 1.66 0.06 0.22 0.29 0.34 0.40 0.41 0.42 

Direct sales 2.95 0.28 0.36 0.73 1.09 0.99 1.01 1.03 1.04 

รายได้อ่ืน 3.85 - - - - - - - - 

รวมรายได้ธุรกิจส่ือ
ออนไลน์อินเตอร์เน็ต 

71.14 43.41 12.13 37.39 49.27 57.81 67.15 68.27 69.42 

 

(2) ธุรกิจการให้บริการโปรแกรม 

มีการตัง้สมมติฐานตามแผนธุรกิจของ GNET ซึ่งได้มีการตกลงเข้าท าสญัญาในการให้บริการกบัคู่สญัญาราย

หนึง่ และจะมีการลงนามในสญัญาภายในไตรมาส 2 ของปี 2563 ดงันัน้จึงได้มีการประมาณการรายได้จากการใช้บริการ

ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายได้จากการให้บริการโปรแกรมประมาณเดือนละ 1.25 ล้านบาทระหว่าง

เดือนกรกฎาคมถึงธนัวาคม 2563 ทัง้นีห้ลงัจากได้มีการให้ผู้ ใช้บริการได้ทดลองใช้งาน ปรากฏว่าผู้ ใช้บริการมีรายได้จาก

สือ่ออนไลน์เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

หน่วย : ล้านบาท 
ก.ค. – ธ.ค. 

2563  
2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้จากการให้บริการ
โปรแกรม 

7.50 7.50 15.58 16.16 16.78 17.42 
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(3) ธุรกิจ Call Center การให้บริการรับโทรศพัท์ให้กบัหนว่ยงานภายนอก 

หน่วย : ล้านบาท 
ม.ค. – มี.ค. 

2563 
เม.ย. – 

ธ.ค. 2563  
2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

Inbound 6.84 25.00 31.84 33.53 34.99 36.52 38.13 

Outbound 1.46 3.06 4.52 7.49 9.18 9.79 10.46 

รายได้อ่ืน 0.32 0.54 0.86 0.33 0.34 0.35 0.36 

รายได้จากธุรกิจ Call 
Center 

8.62 28.61 37.23 42.08 45.25 47.43 49.74 

 

รายได้จากธุรกิจ Call center เกิดจากการให้บริการ 2 รูปแบบหลกั คือ 1. Inbound คือการให้บริการรับสายโทร

เข้าเพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและปิดการขาย 2. Outbound คือการให้บริการโทรติดต่อลกูค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและ

บริการโดยอ้างอิงจากข้อมลูฐานลกูค้าเดิมที่เคยสัง่ซือ้สนิค้า ในปัจจุบนัได้มีการให้บริการกบั Happy Shopping เป็นหลกั 

ซึง่ทางบริษัทฯ ได้มีการประมาณการรายได้ของธุรกิจ Call center ดงันี ้

a) รายได้ Inbound คิดที่ร้อยละ 10.00 จากรายได้ช่องทาง Inbound ของ Happy shopping ซึ่งได้มีการ

ประมาณการการเติบโตของรายได้จากช่องทาง Inbound ตามแผนธุรกิจของ Happy shopping 

b) รายได้ Outbound คิดที่ร้อยละ 15.00 จากรายได้ช่องทาง Outbound ของ Happy shopping ซึ่งได้มี

การประมาณการการเติบโตของรายได้จากช่องทาง Outbound ตามแผนธุรกิจของ Happy shopping 

c) รายได้อื่น เช่น การรับจ้างจดัเก็บข้อมลูและท ารายงานยอดขายสนิค้าให้กบับคุคลภายนอก รวมถึงการ

รับสายเพื่อขายสนิค้าหรือบริการในสว่นอื่นให้กบั Happy shopping เช่น แพคเก็จทวัร์ เป็นต้น 

และเนื่องจากช่วงเดือน มีนาคม และ เมษายน ปี 2563 เป็นช่วงที่มีสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งท าให้คนอยู่บ้านกนัมากขึน้ 
และ มีการเปิดรับชมโทรทศัน์มากขึน้ตาม โดยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนีส้ง่ผลประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจ 
Call Center กลา่วคือ เนื่องจากมีผู้ติดตามรับชมโทรทศัน์กนัมากขึน้มาก ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ลกูค้าสามารถเห็นโฆษณา 
และโทรเข้ามาสัง่สนิค้าเพิ่มมากขึน้ และท าให้บริษัทสามารถปิดยอดขายได้มากขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่า บริษัทจะ
สามารถได้รับยอดขายที่เพิ่มขึน้นีอ้ีกประมาณอยา่งน้อย 3-4 เดือน จากนี ้หรือจนกวา่สถานการณ์ covid-19 จะดีขึน้ 
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2. สมมติฐานด้านต้นทุน 

(1) สมมติฐานต้นทุนของธุรกิจสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต 

ต้นทุนผันแปร 

ต้นทุน 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คา่คอมมิชชัน่ทีม 

Content 

ร้อยละ 6.21 ของ

รายได้จาก Facebook 

และ Google 

ร้อยละ 6.21 ของรายได้

จาก Facebook และ 

Google 

ร้อยละ 6.21 ของรายได้

จาก Facebook และ 

Google 

ร้อยละ 6.21 ของรายได้

จาก Facebook และ 

Google 

ร้อยละ 6.21 ของรายได้

จาก Facebook และ 

Google 

คา่สว่นแบง่

รายได้ 

ร้อยละ 10.44 ของ

รายได้จาก Facebook 

และ Google 

ร้อยละ 10.44 ของ

รายได้จาก Facebook 

และ Google 

ร้อยละ 10.44 ของ

รายได้จาก Facebook 

และ Google 

ร้อยละ 10.44 ของ

รายได้จาก Facebook 

และ Google 

ร้อยละ 10.44 ของ

รายได้จาก Facebook 

และ Google 

บริษัทฯ ได้ตัง้สมมติฐานต้นทนุผนัแปรส าหรับหน่วยธุรกิจ TNEWS โดยอ้างอิงจากต้นทนุผนัแปรจริงที่เกิดขึน้

ในช่วงเดือนตลุาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยต้นทนุผนัแปรของหน่วยธุรกิจ TNEWS จะมีความผนัผวนตาม

รายได้จาก Facebook และ Google เป็นหลกั ที่เปลีย่นแปลงไปในแตล่ะช่วงเวลา 

ต้นทุนคงที่เฉล่ียต่อเดือน 

ต้นทุน 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ต้นทนุเงินเดือนพนกังาน 13.21 ล้านบาท 13.70ล้านบาท 14.38 ล้านบาท 15.09 ล้านบาท 15.83 ล้านบาท 

ต้นทนุคงที่อ่ืนๆ 6.20 ล้านบาท 6.26 ล้านบาท 6.41 ล้านบาท 6.56 ล้านบาท 6.71 ล้านบาท 

 

สมมติฐานในประมาณการต้นทนุคงที่ในหน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งประกอบไปด้วยต้นทนุเงินเดือนพนกังาน และ

ต้นทนุคงที่อื่นๆ เช่น คา่เขียนขา่ว คา่ซือ้โพสต์ ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส านกังาน โดยอ้างอิงจากต้นทนุคงที่จ ริงที่เกิดขึน้

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่งต้นทนุเงินเดือนพนกังานจะปรับเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 4.91 ต่อปี และต้นทนุอื่นๆจะ

ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.68 

(2) สมมติฐานต้นทุนของธุรกิจการให้บริการโปรแกรม 

หน่วย : ล้านบาท 
ก.ค. – ธ.ค. 

2563  
2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ต้นทนุเงินเดือนพนกังาน 4.71 4.71 9.90 10.40 10.92 11.46 

ต้นทนุคา่เชา่ 2.44 2.44 4.96 5.04 5.12 5.21 
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หน่วย : ล้านบาท 
ก.ค. – ธ.ค. 

2563  
2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ต้นทนุอ่ืนๆ 0.43 0.43 0.88 0.90 0.91 0.93 

สมมติฐานในการประมาณการต้นทนุในการให้บริการโปรแกรมอ้างอิงจากแผนธุรกิจของบริษัท โดยการเติบโต

ของต้นทนุเงินเดือนพนกังานจะอยู่ที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ในสว่นของต้นทนุค่าเช้าและต้นทนุอื่นๆจะเติบโตในอตัราร้อยละ 

1.68 ตอ่ปีอ้างอิงจากอตัราเงินเฟ้อ 

(3) สมมติฐานต้นทุนการให้บริการ Call Center 

ต้นทุนผันแปร 

ต้นทุน 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คา่คอมมิชชัน่ – 

Inbound และ 

Outbound 

ร้อยละ 5.83 ของ

รายได้ Inbound และ 

Outbound  

ร้อยละ 8.37 ของรายได้ 

Inbound และ 

Outbound 

ร้อยละ 10.06 ของ

รายได้ Inbound และ 

Outbound 

ร้อยละ 10.11 ของ

รายได้ Inbound และ 

Outbound 

ร้อยละ 10.19 ของ

รายได้ Inbound และ 

Outbound 

สมมติฐานในการประมาณการต้นทนุผนัแปรของหน่วยธุรกิจ Call Center ซึ่งคือค่าคอมมิชชัน่จากทัง้ Inbound 

และ Outbound  โดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจและนโยบายของ GNET ซึง่ก าหนดคา่คอมมิชชนัตามยอดเป้าหมายที่พนกังาน 

Call Center ซึ่งในการประมาณการของปี 2563 ค่าคอมมิชชั่น Outbound ยงัต ่าเนื่องจากยอดขาย Outbound ที่

ประมาณการไว้ยงัไมถ่ึงเป้าหมายซึง่ต้องท าให้ได้มากกวา่ 300,001 บาทตอ่เดือน และ ร้อยละของต้นทนุผนัแปรที่เกิดจาก

ค่าคอมมิชชั่นในการประมาณการปรับเพิ่มสูงขึน้ทุกปีเนื่องมาจาก มีการคิดค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับพนักงานเป็น

ขัน้บนัได ตามจ านวนยอดขายที่สงูขึน้ตามรายละเอียดในตารางด้านลา่ง 

 

ต้นทุนผันแปร  

คา่คอมมิชชัน่ 

Inbound 

รายได้ 300,000 – 399,999 บาทขึน้ไป  – คอมมิชชัน่ร้อยละ 0.50 

รายได้ 400,000-599,999 บาทขึน้ไป – คอมมิชชัน่ร้อยละ 0.75 

รายได้ 600,000 บาทขึน้ไป - คอมมิชชัน่ร้อยละ 1.00 

คา่คอมมิชชัน่ 

Outbound 

รายได้ 250,000-300,000 บาทขึน้ไป – ไมมี่คอมมิชชัน่ 

รายได้ 300,001-400,000 บาทขึน้ไป – คอมมิชชัน่ร้อยละ 3.00 

รายได้ 400,001-700,000 บาทขึน้ไป - คอมมิชชัน่ร้อยละ 4.00 

รายได้ 700,001-1,000,000 บาทขึน้ไป - คอมมิชชัน่ร้อยละ 5.00 

รายได้ 1,000,001 บาทขึน้ไป - คอมมิชชัน่ร้อยละ 6.50 
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ต้นทุนคงที่ 

ต้นทุน 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

ต้นทนุในการ

ให้บริการ 
2.22 2.30 2.32 2.34 2.36 

ต้นทนุคา่เชา่ 2.32 2.36 2.40 2.44 2.48 

ต้นทนุคา่

สาธารณปูโภค 
1.62 1.93 2.05 2.08 2.16 

สมมติฐานในการประมาณการต้นทนุคงที่ของธุรกิจ Call center อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและแผนธุรกิจของ 

GNET ซึง่ประกอบด้วย 1. ต้นทนุในการให้บริการ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าอินเตอร์เน็ต และค่าเช่าระบบในการท างานเป็นต้น 

2. ต้นทนุค่าเช่า คือ ต้นทนุค่าเช่าส านกังาน 3. ต้นทนุค่าสาธารณปูโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ภายในส านกังาน ซึง่การประมาณการให้มีการเติบโตของต้นทนุคงที่ร้อยละ 1.68 ตามอตัราเงินเฟ้อ 

(4) สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเป็นสว่นของต้นทนุค่าใช้จ่ายสว่นกลางของ GNET ประมาณการโดยอ้าง

อ้างอิงจากแผนธุรกิจของ GNET และมีการเติบโตของคา่ใช้จ่ายร้อยละ 1.68 ตามอตัราเงินเฟ้อ 

หน่วย : ล้านบาท 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 7.41 7.54 7.66 7.79 7.92 

 

 จากสมมติฐานด้านรายได้ ต้นทนุ และค่าใช้จ่ายข้างต้น สามารถสรุปเป็นรายได้รวม ต้นทนุรวม ค่าใช้จ่ายรวม 

ก าไรสทุธิ และ EBITDA ได้ดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 

รายได้ 94.29 115.48 128.58 132.49 136.59 

ต้นทนุและคา่ใช้จา่ย (82.65) (88.27) (95.73) (99.83) (104.42) 

ก าไรสุทธิ 1.62 12.39 17.91 18.97 20.10 

EBITDA 15.75 27.21 32.85 32.66 32.17 
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ส าหรับสมมติฐานด้านเงินทนุหมุนเวียน ได้มีการพิจารณาตามระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยและระยะเวลาช าระหนี ้
เฉลีย่ส าหรับปี 2562 และเดือนมีนาคม 2563 โดย มีสมมติฐานระยะเวลาเก็บหนี ้TNEWS 113.64 วนั ระยะเวลาเก็บหนี ้
เฉลีย่ Call center 71.47 วนั และระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ TNEWS 31.19 วนั 

บริษัทฯ ได้ท าประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี (กรกฎาคม 2563 - 
2567) โดยตัง้อยูบ่นสมมติฐานว่าบริษัทฯ จะยงัคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) เนื่องจาก GNET 
ประกอบธุรกิจที่ไม่มีข้อจ ากดัด้านระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และได้ก าหนดให้มีมลูค่าสดุท้าย (Terminal Value) โดย
ค านวณจากตามอตัราคิดลดตามที่ชีแ้จงด้านลา่ง และประมาณการกระแสเงินสดใน 2567 เนื่องจากปีดงักลา่วเป็นปีที่ 
GNET มีกระแสเงินสดตามการประมาณการที่เสถียรแล้ว ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นการประมาณการอย่างระมดัระวงั บริษัทฯ ได้
ก าหนดให้อตัราการเติบโตของมลูคา่สดุท้าย (Terminal Growth) เทา่กบัอตัราเงินเฟ้อ 

จากสมมติฐานขัน้ต้นทัง้หมด บริษัทฯ ได้ท าการประเมินมลูค่ากิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow) ซึง่ใช้อตัราคิดลดประมาณร้อยละ 10.15 ซึง่เป็นอตัราคิดลดที่ค านวนจากสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

สมมติฐาน  หมายเหตุ 
Wd (Weight of debt)  7.46%  สดัสว่นของภาระหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของ NBC ตอ่ภาระหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของ 

GNET และสว่นของผู้ ถือหุ้นของ NBC เน่ืองจากสว่นของผู้ ถือหุ้นของ GNET ติดลบ 
We (Weight of equity)  92.54% ส่วนของผู้ ถือหุ้นของ NBC ต่อสดัส่วนของภาระหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ของ NBC และ

สว่นของผู้ ถือหุ้น NBC เน่ืองจากสว่นของผู้ ถือหุ้นของ GNET ติดลบ  
Kd (Cost of debt)  6.18% อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมของ GNET 
Ke (Cost of equity)  10.57% อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น จากสตูร CAPM 
Rf (Risk free rate)  1.21% อตัราดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบาลระยะยาวอาย ุ10 ปี 
Rm (Market return)  12.52% ผลตอบแทนการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SET Total Return Index: TRI Index) 

เฉลี่ยย้อนหลงั 10 ปี 

β (Beta)  0.83 Leveraged Beta ที่อ้างอิงจาก Unleveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกนัหรือใกล้เคียง เฉลี่ยย้อนหลงั 5 ปี 

จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้น ด้วยการคิดลดกระแสเงินสด จะมีมลูค่ายตุิธรรมอยู่

ระหวา่ง 140,795,100 – 206,108,679 บาท โดยคิดมาจากต้นทนุทางการเงินถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของบริษัทฯ (Weighted 

Average Cost of Capital หรือ “WACC”) (ซึ่งคิดจากอตัราคิดลดที่ร้อยละ 9.65 ถึงร้อยละ 10.65) และโดย GNET มี

หน้าที่ในการช าระหนีค้งค้างพร้อมดอกเบีย้ตามหนงัสือรับสภาพหนี ้คิดเป็นเงินรวมจ านวนทัง้สิน้ 85,596,240.05 บาท  

เมื่อรวมมลูค่ายตุิธรรมของ GNET และมลูค่าหนีค้งค้าง  จะอยู่ระหว่าง 226,391,340 – 291,704,919 บาท ซึ่งมลูค่าซือ้

ขายที่ 250,000,000 บาท อยูใ่นช่วงมลูคา่ยตุิธรรมที่ประเมินได้ 

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนัน้ 

การเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC ในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่ NBC โดยเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของ

ผลการด าเนินงานในอนาคตของ NBC เนื่องจาก เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจหลกัและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องของ 

NBC ท าให้ NBC สามารถก้าวขึน้มาเป็นผู้น าสื่ออย่างครบวงจรทัง้สื่อโทรทศัน์ และสื่อดิจิทลัรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกบั
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนั และยงัเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสงู ที่อาจส่งผลดีต่อผลการ

ด าเนินงานของNBC โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.  ส าหรับธุรกิจสือ่ดิจิทลั (New Media) NBC สามารถขยายสว่นแบ่งทางการตลาด และเพิ่มช่องทางใน

การขยายฐานลกูค้าในธุรกิจสือ่ดิจิทลัได้มากขึน้ เนื่องจาก GNET มี TNEWS Business Unit ที่ด าเนิน

ธุรกิจให้บริการข้อมลู ข่าวสาร ผ่านสื่อออนไลน์ในหลายช่องทางที่ได้รับความนิยมทัง้ทาง Facebook, 

Website และ YouTube อีกทัง้ GNET ยงัมี platform ในการวิเคราะห์ข้อมลูที่จะสามารถน ามาใช้

พฒันา และตอ่ยอดสือ่ดิจิทลัเดิมที่มีอยูข่อง NBC ให้ดีขึน้ได้  

2.  ส าหรับการจดักิจกรรม (Event) และธุรกิจ Home Shopping ที่เป็นธุรกิจเก่ียวเนื่องของ NBC การเข้า

ท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC ในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกนั เนื่องจาก GNET  มีCall 

Center Business Unit ที่จะสามารถน ามาต่อยอด และสนบัสนนุธุรกิจ Home Shopping ที่มีโอกาส

เติบโตในอนาคตของ Happy ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ NBC ที่จะต้องพึ่งพาการขายสินค้าผ่านระบบ Call 

Center เป็นส าคญั อีกทัง้ธุรกิจ Call Center จะเป็นศนูย์กลางให้กบัธุรกิจในเครือของ NBC ทัง้หมด ไม่

วา่จะเป็นการให้ข้อมลูกบัลกูค้า รวมถึงการน าเสนอและการขายผลติภณัฑ์และบริการต่างๆ ของ NBC 

เช่น งานสมัมนา, งานวิ่ง และแพ็คเกจทวัร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่

กลุม่บริษัทของ NBC ได้อีกด้วย จากที่กลา่วมาข้างต้น ดงันัน้ในฐานะท่ี NBC เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท

ฯ จึงสง่ผลกระทบเชิงบวกตอ่บริษัทฯ เช่นเดียวกนั 

7. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

NBC จะใช้แหล่งเงินทนุจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นที่

แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยNBC คาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 170.27 ล้าน

บาท โดยประมาณ และ/หรือ การกู้ยืมเงิน โดยการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินหรือจากนกัลงทนุที่มีความเหมาะสม การออก

หุ้นกู้  และการออกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) เป็นต้น จ านวน 149.73 ล้านบาท โดยประมาณ โดยNBC จะพิจารณา

อยา่งรอบคอบโดยค านงึถึงสถานการณ์ในขณะนัน้ตอ่ไป 

8. เงื่อนไขในการท ารายการ 

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามบญัชี (1) 

ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทนัที และต้องจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 

21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

NBC จะต้องได้รับอนุมตัิการเข้าท ารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 

107 (2) (ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ
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บริษัทมหาชนจ ากดัจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ NBC ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการ NBC ครัง้ที่ 5/2563 ซึง่จดัขึน้

เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้น าเสนอวาระการพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วต่อ

ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของ NBC ประจ าปี 2563 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ภายในวนัท่ี 17 สงิหาคม 2563 เพื่อด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

นอกจากนี ้NBC มีหน้าที่ต้องด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตาม

บญัชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทนัที และต้องจดัสง่หนงัสือเวียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ  NBC 

ภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยสารสนเทศการเข้าท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ทัง้นี ้NBC จะเข้าลงนามในสัญญาซือ้ขายหุ้ น และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เ ก่ียวข้อง ภายหลังจากที่ประชุม

คณะกรรมการNBC ครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีมติอนมุตัิให้ NBC เข้าท ารายการได้มาซึ่ง

สนิทรัพย์ และจะช าระคา่ตอบแทนการซือ้ขายหุ้นใน GNET ภายหลงัจากที่เง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ในสญัญาซือ้ขายหุ้น 

และ/หรือสญัญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส าเร็จครบถ้วน โดย NBC คาดวา่จะท ารายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2563 ได้มีมติรับทราบการเข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้นสามญัทัง้หมดใน 

GNET จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ NBC ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีความเห็นสอดคล้องกบัท่ีประชุมคณะกรรมการของ 

NBC โดยเห็นว่าการเข้าท ารายการซือ้หุ้นใน GNET ของ NBC ในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ต่อ NBC เนื่องจากเป็นการสร้าง

โอกาสในการขยายธุรกิจหลกัและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องของ NBC ท าให้ NBC สามารถก้าวขึน้มาเป็นผู้น าสือ่อยา่งครบวงจรทัง้

สือ่โทรทศัน์ และสือ่ดิจิทลัรูปแบบใหมท่ี่สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนั และยงัเป็นธุรกิจ

ที่มีแนวโน้มการเติบโตสงู ที่อาจส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานของNBC และยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่

เพิ่มขึน้ให้กับ NBC ในอนาคต รวมถึงยงัการได้มาซึ่งหุ้น GNET ยังช่วยต่อยอด และสนบัสนุนธุรกิจการจัดกิจกรรม 

(Event) และธุรกิจ Home Shopping ที่เป็นธุรกิจเก่ียวเนื่องของ NBC โดย ธุรกิจ Call Center ของ GNET จะเป็น

ศูนย์กลางให้กับธุรกิจในเครือของ NBC ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลกับลูกค้า รวมถึงการน าเสนอและการขาย

ผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ ของ NBC เช่น งานสมัมนา, งานวิ่ง และแพ็คเกจทวัร์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ

สร้างรายได้ให้แก่กลุม่บริษัทของ NBC ได้อีกด้วย นอกจากนัน้ คณะกรรมการของ NBC ยงัได้พิจารณาถึงผลตอบแทนการ

ลงทุนแล้วเห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ อีกทัง้ยงั เพิ่มโอกาสในการรับรู้ผล

ประกอบการ ในกรณีที่ GNET มีผลการด าเนินงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่องบการเงินรวมของ NBC จากการที่ GNET มี

สถานะเป็นบริษัทย่อยของNBC และในฐานะที่ NBC เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบริษัทฯ 

เช่นเดียวกนั 
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10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11. 

-ไมม่ี- 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้บคุคล

อื่นส าคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

___________________________ 

นางวรางคณา กลัยาณประดษิฐ                                                                                                                

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


