วันที่ 14 ตุลาคม 2563

เรื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อรายงานความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เกีย่ วกับรายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (รายการซือ้ ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 ของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ”) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ิให้บริษทั ฯ ซือ้ เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จาก บริษทั เนชัน่
มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือ (“NMG”) และซือ้ ทรัพย์สนิ และธุรกิจภายใต้ช่อื ทางการค้า “คมชัดลึก” ของบริษัท
คมชัดลึก มีเดีย จากัด หรือ (“KMM”) มูลค่ารวม 70.00 ล้านบาท (“รายการซื้อธุรกิ จและเครือ่ งหมายการค้าคมชัดลึก”)
และให้นาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ประกอบกับทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้
ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ได้มมี ติแก้ไขเงื่อนไขการชาระราคาธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก โดยแบ่ง
การชาระออกเป็ นสองส่วนตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ นัน้
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความเหมาะสมของการเข้าทารายการซือ้ ธุรกิจและ
เครื่องหมายการค้าคมชัดลึกประกอบกับข้อมูลทีน่ าเสนอโดยฝ่ายบริหาร แล้วมีความเห็นว่า บริษทั ฯ จะสามารถขยายส่วน
แบ่งตลาดของการเป็ นผู้ผลิตสื่อดิจทิ ลั (New Media) ชัน้ นา ซึ่งคมชัดลึกมีแพลตฟอร์มข่าวดิจทิ ลั และโซเชียลมีเดีย
ประกอบด้วย เว็บไซต์ข่าวโซเชียลมีเดียด้านข่าว เฟสบุ๊ค แฟนเพจและเว็บไซต์ โดยปจั จุบนั กลุ่มลูกค้าเป็ นกลุ่ม Mass
ใกล้เคียงกับฐานลูกค้าเดิมของ Nation TV ซึง่ จะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิม่ อานาจต่อรองทางการค้าได้มากขึน้ นอกจากนี้
การเข้าทารายการซือ้ ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกจะทาให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ฐานลูกค้าและเครือข่ายผูต้ ดิ ตาม
ข่าวสารมากขึน้ ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการที่บริษัทฯ มีอยู่ ให้แก่ฐานลูกค้าและ
เครือข่ายผูต้ ิดตามข่าวสารได้มากขึน้ อีกด้วย ถือเป็ นการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจปจั จุบนั ของบริษทั ฯ นอกจากนี้
การเข้าทารายการซือ้ ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้
1.

บริษทั ฯ จะสามารถเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดของการเป็ นผูผ้ ลิตสือ่ ดิจทิ ลั (New Media)

2.

บริษทั ฯ จะได้มาซึง่ เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั มาเป็ นเวลายาวนาน มีความน่ าเชื่อถือใน
วงการข่าวสาร และมีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ทัวไป
่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป็ นกลุ่ม Mass ซึง่ ใกล้เคียงกับฐานลูกค้า
เดิมของ Nation TV ซึง่ จะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิม่ อานาจต่อรองทางการค้าได้มากขึน้

3.

บริษัทฯ มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการที่มอี ยู่ ถือเป็ นการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจ
ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ

4.

บริษทั ฯ จะสามารถใช้แหล่งทรัพยากรทีม่ อี ยู่เดิมและทีจ่ ะได้มาจากธุรกิจ KMM ในการจัดกิจกรรม (Event)
ระดับใหญ่ได้ เนื่องจาก คมชัดลึกมีประสบการณ์ในการจัดงานกิจกรรม (Event) ทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั ความ
สนใจจากประชาชนในวงกว้าง เช่น คมชัดลึก อวอร์ด และ คมชัดลึก วิง่ ลอยฟ้า มินิมาราธอน

5.

บริษทั ฯ จะได้มาซึง่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องและต่อยอดจากธุรกิจเดิม

6.

บริษทั ฯ สามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายของฝา่ ยผลิตให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

7.

บริษทั ฯ สามารถใช้ประโยชน์จากข่าวทีบ่ ริษทั ฯ มีอยู่ได้มากขึน้

8.

บริษัทฯ ได้ร ับช าระหนี้ค งค้า งจ านวน 70.00 ล้า นบาท (กรณี ท่ีเ งื่อนไขการชาระราคาส่วนที่เหลือเสร็จ
สมบูรณ์ ) และสามารถกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญได้ ซึ่งหนี้ดงั กล่าวเป็ นลูกหนี้ท่ถี ูกตัง้ สารองค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ไปแล้วทัง้ จานวน ทาให้การได้รบั ชาระคืนหนี้ นนั ้ ส่งผลให้งบการเงินของบริษัทฯ มีกาไรรวม
ทัง้ สิน้ มูลค่า 70.00 ล้านบาท และ

อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายงานความเห็นของบริษทั แคปปิ ตอล ลิง้ ค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด (“ที่ ปรึกษา
การเงิ นอิ สระ”) ต่ อการเข้าทารายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก ซึ่งเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นในรายงานประเมินว่าผู้
ถือหุน้ ไม่ควรอนุมตั กิ ารเข้าทารายการซือ้ ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก ด้วยเหตุผลหลักสามารถสรุปได้ดงั นี้
1) การเข้าทารายการซือ้ ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก จะเพิม่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
NMG และบริษทั ฯ จะทาธุรกิจประเภทเดียวกัน กล่าวคือ ธุรกิจสื่อดิจทิ ลั (New Media) ในการเป็ นผูผ้ ลิตสื่อ
ดิจทิ ลั (New Media) ผ่านแพลตฟอร์มข่าวดิจทิ ลั และโซเชียลมีเดีย ประกอบด้วย เว็บไซต์ขา่ ว โซเชียลมีเดีย
ด้านข่าว เฟสบุ๊คแฟนเพจ และเว็บไซต์
2) ราคาซือ้ ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกจานวน 70.00 ล้านบาท นัน้ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของธุรกิจที่
ได้มาทีป่ ระเมินได้ดว้ ยวิธมี ูลค่าปจั จุบนั สุทธิของกระแสเงินสด อยู่ท่ี 37.36 - 40.92 ล้านบาท (เนื่องจากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ร วมคานวณมูลค่าธุร กิจการจัดงานกิจกรรม (Event) เนื่อ งจากยังมีค วามไม่
แน่นอนของผลการดาเนินงานในปี ต่อ ๆ ไป) แม้ว่าบริษทั ฯ จะชาระราคาซือ้ ขายเครื่องหมายการค้า “คมชัด
ลึก” และทรัพย์สนิ บางส่วนจานวน 40.92 ล้านบาท ณ วันโอนทรัพย์สนิ การชาระราคาซือ้ ขายเครื่องหมาย
การค้า “คมชัดลึก” ส่วนทีเ่ หลือจานวน 29.08 ล้านบาท เมื่อเงื่อนไขว่าบริษทั ฯ สามารถดาเนินธุรกิจการจัด
งานกิจกรรม (Event) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” มีกาไรสุทธิรวมก่อนดอกเบีย้ และภาษีของบริษทั
ฯ อย่างน้อยเป็ นจานวน 3.65 ล้านบาท ในรอบ 12 เดือนล่าสุด นับจากวันโอนทรัพย์สนิ จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2565 แม้ว่าธุรกิจการจัดงานกิจกรรม (Event) มีผลการดาเนินงานตามเป้าหมายภายในปี 2565 แต่
ยังมีความไม่แน่นอนของผลการดาเนินงานในปี ต่อ ๆ ไป ซึง่ อาจจะมีกาไรต่ากว่าหรือสูงกว่า 3.65 ล้านบาท
3) บริษทั ฯ จะเสียโอกาสทีจ่ ะรับชาระหนี้การค้าคงค้างจาก NMG จานวน 70.00 ล้านบาท เป็ นเงินสด
4) ธุรกิจทีไ่ ด้รบั โอนมายังไม่เคยมีประวัตกิ ารทากาไรมาก่อน
5) บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั ชาระหนี้คงค้างจานวน 40.92 ล้านบาท เนื่องจาก NMG จะดาเนินการ
ชาระหนี้คงค้างจานวน 40.92 ล้านบาท ให้บริษทั ฯ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันโอนทรัพย์สนิ ซึง่ ก็ไม่ได้มี
ข้อผูกมัด หรือนาเงินจานวนดังกล่าวเข้าไปอยู่ในบัญชีกลาง (Escrow account)
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายงานความเห็นของทีป่ รึกษาการเงินอิสระ
ดังกล่าว และมีความเห็นว่าในประเด็นข้างต้นดังนี้
1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง NMG และบริษทั ฯ
การผลิตสือ่ และเนื้อหาของ NMG จะมุ่งเน้นไปทีก่ ลุ่มข่าวสารทางธุรกิจ ผ่าน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ด้าน
สังคมและการเมือง ผ่านสื่อสิง่ พิมพ์ คมชัดลึก และข่าวภาษาอังกฤษ ผ่าน สื่อสิง่ พิมพ์ The Nation ทาให้ทผ่ี ่านมาจึงไม่มี
ประเด็นในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกัน ในทางตรงกันข้ามกลับ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจากการ
นาเสนอเนื้อหาจะเป็ นการอธิบายความในเรื่องเดียวกัน ผ่านมุมที่ต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย (Target Customer) เพื่อ
สามารถเข้าใจเนื้อหาและความเป็ นไปต่างๆ ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ และกลุ่มผูป้ ระกอบการทีส่ นับสนุ นสื่อของแต่ละ Brand ก็

แตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมาย (Target Customer) ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า แต่ละ Brand มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่
ชัดเจนและแตกต่างกันไม่ทบั ซ้อนกัน นอกจากนี้ การนาเสนอเนื้อหาข่าวสารไปสู่ Platform ใหม่ ๆ ตามความเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี หรือการเป็ นสื่อดิจทิ ลั (New Media) ก็เป็ นไปเพื่อการเข้าถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อรูปแบบใหม่ของ
ผูบ้ ริโภคตามกลุ่มเป้าหมาย (Target Customer) ไม่ได้เป็ นเหตุทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกันแต่
ประการใด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วางแนวทางและวิธกี ารในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่าง NMG และ
บริษทั ฯ ในอนาคต ดังนี้
1. การดาเนินการภายใต้สญ
ั ญาซือ้ ขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก
ตามข้อกาหนดในสัญญาซือ้ ขายธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก ได้กาหนดเรื่องการห้ามประกอบ
ธุรกิจแข่งขันของ NMG โดยภายหลังจากวันโอนทรัพย์สนิ NMG ตกลงและจะดาเนินการให้บริษทั ย่อยของ NMG และ
บริษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด ตกลงทีจ่ ะไม่ใช้ ทาซ้า เผยแพร่ ทาขึน้ ใหม่ ดัดแปลง แก้ไข ตัดทอน สร้างสรรค์ พัฒนา ลอก
แบบ เลียนแบบ ซึง่ ชื่อและเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” รวมทัง้ ชื่อและสัญลักษณ์อ่นื ใดในสื่อออนไลน์ รายการโทรทัศน์
และกิจกรรม (Event) ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจคมชัดลึก อาทิ “เก็บตกภาคเทีย่ ง” และ “100 บอลโลกทีต่ ้องรู้” (“ชื่อและ
สัญลักษณ์อ่นื ภายใต้ธุรกิจคมชัดลึก”) และ/หรือ กระทาโดยประการใด ๆ อันเป็ นผลทาให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดกับ
เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” และชื่อและสัญลักษณ์อ่นื ภายใต้ธุรกิจคมชัดลึก ไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่ บางส่วน และไม่ว่าใน
รูปแบบใด ๆ และจะไม่ประกอบกิจการอื่นใดในนาม ทีม่ กี ารใช้หรือมีการแสดงออกซึง่ ชื่อและเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก”
และชื่อและสัญลักษณ์อ่นื ภายใต้ธุรกิจคมชัดลึก ไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วน รวมถึงทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึง
กัน หรือร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อประกอบกิจการหรือมีสว่ นได้เสียในกิจการประเภทดังกล่าว
2. กลุ่มลูกค้า ผูบ้ ริโภคเนื้อหา และคู่คา้ โฆษณา ทีแ่ ตกต่างกัน
ผลจากการพัฒนาการของสื่อทีม่ ุ่งเน้นการสร้าง Brand ของตนเอง ทาให้แต่ละ Brand ของ NMG และ
บริษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้า ผูบ้ ริโภค และคู่คา้ โฆษณาทีเ่ ฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ จนทาให้มี Brand Identity
ของตนเองในแต่ละ Brand ซึง่ ในแต่ละ Brand จะยังคงดาเนินธุรกิจทีม่ ุ่งเน้นไปทีก่ ารสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตนเอง และ
จะยังคง Brand Identity ของตนเองต่อไป โดยแต่ละ Brand จะมีกองบรรณาธิการเฉพาะของตนแยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน มีการจัดกิจกรรม (event) ต่าง ๆ ของแต่ละ Brand เป็ นของตนเอง และมีผปู้ ระกอบการทีส่ นับสนุ นสื่อแต่ละ Brand
แตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย (Target Customer) ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การพัฒนาของธุรกิจในการนาเสนอบริการด้าน
ข่าวสาร สาระ (Content Provider) ภายใต้การเป็ นสื่อดิจทิ ลั (New Media) จะมุ่งเน้ นการสร้างชุมชนผู้บริโภค
(Community) ของตนเองทีส่ ามารถติดต่อสือ่ สารตรงถึงผูบ้ ริโภคได้โดยตรงและเป็ นการสื่อสารสองทางมากยิง่ ขึน้ ซึง่ แต่ละ
Brand จะมีรปู แบบของชุมชนผูบ้ ริโภค (Community) ทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ กรุงเทพธุรกิจจะมุ่ง เน้ นไปที่การนาเสนอข่า วสารธุรกิจในทุกระดับทัง้ ในและต่ างประเทศ และ
เศรษฐกิจทัง้ ระดับจุลภาคและมหภาค ซึง่ จะมีความเฉพาะเจาะจง มีกลุ่มเป้าหมาย (Target Customer) ทีช่ ดั เจน ผูท้ อ่ี ยู่ใน
แวดวงธุรกิจ การเงิน และการลงทุน ซึ่งจะแตกต่ างจากข่าวสารที่คมชัดลึก ที่มุ่งเน้ นในการนาเสนอข่าวสารด้านสังคม
การเมืองทัวไป
่ และบันเทิง ซึง่ วิธกี ารนาเสนอข่าวของกรุงเทพธุรกิจและคมชัดลึกก็มคี วามแตกต่างกัน โดยกรุงเทพธุรกิจจะ
มีรายละเอียดข้อมูลในเชิงธุรกิจทีเ่ จาะลึกมากกว่า
อย่างไรก็ดี ในการดาเนินประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า ผูบ้ ริโภค และคู่
ค้าโฆษณา และการนาเสนอข่าวสารที่มุ่งเน้ นในการนาเสนอด้านสังคม การเมืองทัวไป
่ และบันเทิง (Brand Identity

ป จั จุ บ ัน ) นอกจากนี้ บริษัท ฯ จะยัง คงมุ่ ง เน้ น การท ากิจ กรรมร่ ว มหรือ การมีส่ว นร่ ว ม (Community) และธุ ร กิจ
B2C หรือ Business-to-Customer ซึง่ เป็ นธุรกิจทีข่ ายสินค้าหรือบริการระหว่างเจ้าของธุรกิจและผูบ้ ริโภครายบุคคล เป็ น
ประเภทธุรกิจ E-commerce ทีม่ คี วามสัมพันธ์ระยะสัน้ ระหว่างเจ้าของธุรกิจและผูซ้ อ้ื โดยตรง ซึง่ ปจั จุบนั ธุรกิจประเภทนี้
ได้รบั การพัฒนาขึน้ อย่างมาก ทัง้ นี้ เพื่อขยายฐานรายได้ ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการนาเสนอข่าวสารหรือข้อมูล
(Content) ทีท่ าต่อเนื่องมา 20 ปี ดังนัน้ ไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปเพียงใด แนวทางในการนาเสนอข่าวสารหรือข้อมูล
(Content) เพื่อกลุ่มลูกค้า ผูบ้ ริโภค และคู่คา้ โฆษณาทีเ่ ป็ นระดับประชาชนธรรมดาทัวไปในระดั
่
บท้องถิน่ จนถึงชนชัน้ กลาง
ยังคงไม่เปลีย่ นแปลง และกรณีหากจะมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบธุรกิจไปยัง กลุ่มลูกค้า ผูบ้ ริโภค และคู่คา้ โฆษณาเดียวกับ
กรุงเทพธุรกิจ (Shift Brand Identity) บริษทั ฯ จะต้องปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรใหม่ และต้องสรรหาบุคลากรทีม่ คี วาม
ชานาญและประสบการณ์ข่าวด้านธุรกิจ -เศรษฐกิจ-ตลาดเงิน-ตลาดทุน ซึง่ การปรับเปลี่ยนเป็
่
นไปได้ยาก ใช้ทรัพยากรสูง
และใช้เวลาในการดาเนินการ
3. รายการระหว่างกัน
หากมีรายการทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ และ NMG บริษัทฯ จะดาเนินการให้เป็ นไป
ตามเงื่อนไขการค้า ปกติทวไป
ั ่ ด้วยความโปร่งใส และเป็ นธรรม ปราศจากการถ่ายเทผลประโยชน์ เสมือนเป็ นการทา
ธุรกรรมกับคู่คา้ ภายนอก และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
2) ราคาซือ้ ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกและความไม่แน่นอนของธุรกิจการจัดงานกิจกรรม (Event)
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาความเหมาะสมของราคาซือ้ ขายจากข้อมูลที่
่
นาเสนอโดยฝายบริหาร โดยใช้วธิ มี ลู ค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสด หรือ Discounted Cash Flow Approach (DCF) ซึง่ เป็ น
การประเมินมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามความสามารถในการทากาไรและกระแสเงินสดทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ในอนาคต โดยการ
หามูลค่าปจั จุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด และใช้ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก (WACC) เป็ นอัตราคิดลด
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการประเมินด้วยวิธนี ้ีมคี วามเหมาะสม เนื่องจากเป็ นวิธี
ทีค่ านึงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทั ฯ และสะท้อนมูลค่าของกิจการ ตามแผนธุรกิจของ
บริษัท โดยมูลค่าที่ได้เท่ากับ 70.11 - 92.56 ล้านบาท และเพื่อให้มูลค่าธุรกิจคมชัดลึกที่จะได้มาสอดคล้องกับมูลค่า
ยุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ไม่ได้ประเมินมูลค่าธุรกิจการจัดงานกิจกรรม (Event) คณะกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จึงพิจารณาแก้ไขเงื่อนไขการชาระราคาธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกโดย
แบ่งการชาระราคาธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก ออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) ชาระราคาซือ้ ขายเครื่องหมายการค้า
“คมชัดลึก” ส่วนแรก และทรัพย์สนิ จานวน 40.92 ล้านบาท เท่ามูลค่าธุรกิจทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ และ
(2) จะชาระราคาซือ้ ขายเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ส่วนทีเ่ หลือจานวน 29.08 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ จะชาระเมื่อ บริษทั
ฯ และ NMG สามารถดาเนินธุรกิจการจัดงานกิจกรรม (Event) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” และมีกาไรสุทธิรวม
ก่อนดอกเบีย้ และภาษีของบริษทั ฯ อย่างน้อยเป็ นจานวน 3.65 ล้านบาท ในรอบ 12 เดือนล่าสุด (“เงื่อนไขการชาระราคา
ส่วนที่เหลือ”) นับจากวันโอนทรัพย์สนิ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือ วันทีค่ ่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันเลื่อน
ออกไปเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ การเพิม่ เงื่อนไขการชาระราคาส่วนทีเ่ หลือจะทาให้บริษทั ฯ มันใจได้
่
ว่าธุรกิจและทรัพย์สนิ ทีจ่ ะได้มานัน้
จะก่อให้เกิดรายได้ตามทีไ่ ด้ประเมินไว้ และราคาซือ้ ขายสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของธุรกิจและทรัพย์สนิ รวมทัง้ ลดความเสีย่ ง
และบริหารจัดการความเสีย่ งจากความไม่แน่ นอนของธุรกิจการจัดงานกิจกรรม (Event) ตามความเห็นของที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ โดยหากเงื่อนไขการชาระราคาส่วนทีเ่ หลือไม่เสร็จสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะไม่ตอ้ งชาระราคาส่วนทีเ่ หลือให้แก่
NMG และทาให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกในราคา 40.92 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามมูลค่า
ยุตธิ รรมทีป่ ระเมินโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระซึง่ ไม่ได้ประเมินมูลค่าธุรกิจการจัดงานกิจกรรม (Event) นอกจากนี้ หาก
เงื่อนไขการชาระราคาส่วนทีเ่ หลือเสร็จสมบูร ณ์ บริษทั ฯ จะชาระราคาซือ้ ขายเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ส่วนทีเ่ หลือ
จานวน 29.08 ล้านบาท ด้วยวิธกี ารหักกลบลบหนี้ระหว่างราคาซือ้ ขายเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ส่วนทีเ่ หลือดังกล่าว
กับหนี้การค้าคงค้างที่ NMG มีต่อบริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ ลดภาระการใช้กระแสเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนในการชาระราคา
ซือ้ ขายเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ส่วนทีเ่ หลือ และลดความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั ชาระหนี้การค้าคงค้างที่ NMG มีต่อ
บริษทั ฯ อีกด้วย นอกจากนี้ หนี้การค้าดังกล่าวเป็ นหนี้ทถ่ี ูกด้อยค่าทางบัญชีไปแล้ว ทาให้การได้รบั ชาระคืนหนี้นนั ้ ส่งผลให้
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รบั รู้กาไรรวมทัง้ สิน้ มูลค่า 70.00 ล้านบาท (กรณีท่ีเงื่อนไขการชาระราคาส่วนที่เหลือเสร็จ
สมบูรณ์)
3) การเสียโอกาสได้รบั ชาระหนี้การค้าคงค้างเป็ นเงินสด
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ เห็นว่า ตามทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การ
เข้าทารายการซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึกมีลกั ษณะเป็ นการโอนทรัพย์สนิ เพื่อชาระหนี้ให้แก่บริษทั ฯ และที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของมูลค่าหนี้คงค้าง จานวน 70.00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าธุรกิจ
ทีไ่ ด้มาทัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้พจิ ารณาฐานะทางการเงินของ NMG โดยเทียบสินทรัพย์กบั หนี้สนิ ทัง้ หมดของ
NMG พบว่า NMG มีสนิ ทรัพย์มากกว่าหนี้สนิ ทาให้ NMG มีความสามารถชาระหนี้การค้าทีค่ งค้างกับบริษทั ฯ จานวน
70.00 ล้านบาท ได้ทงั ้ จานวนนัน้ อย่างไรก็ตามงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับล่าสุดของ NMG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต (“งบการเงิ นฯ”) ปรากฏว่า NMG มีสนิ ทรัพย์น้อยกว่าหนี้สนิ อีกทัง้ มี
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่เพียง 10.74 ล้านบาท ดังนัน้ หากบริษทั ฯ ประสงค์จะได้รบั ชาระหนี้เป็ นเงิน
สดจานวน 70.00 ล้านบาท จาก NMG บริษทั ฯ จะต้องฟ้องร้องดาเนินคดีทางกฎหมายกับ NMG เพื่อขอรับชาระหนี้คนื ซึง่
จะต้องใช้ระยะเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะได้รบั ชาระหนี้หรือไม่ และเป็ นจานวน
เท่าใด จะขึน้ อยู่กบั จานวนเงินสดและทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของ NMG ซึง่ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ชนะคดี บริษทั ฯ จะสามารถใช้
สิทธิทางศาลในการฟ้องร้องบังคับคดีโดยการนาทรัพย์สนิ ของ NMG ออกขายทอดตลาดเพื่อนามาชาระหนี้ตามฟ้อง แต่
อย่างไรก็ดี การฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อนาทรัพย์สนิ ออกขายทอดตลาดในกรณีดงั กล่าวจะทาให้บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการ
ไม่ได้รบั ชาระหนี้หรือได้รบั ชาระเพียงบางส่วน เนื่องจาก ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ของ NMG เป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นหลักประกันการ
กูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินหรือผูใ้ ห้กซู้ ง่ึ มีสถานะเป็ นเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิซง่ึ ได้รบั ชาระหนี้ก่อนบริษทั ฯ ดังนัน้ เมื่อบริษทั ฯ เป็ น
เจ้าหนี้การค้าซึง่ ไม่ถอื ว่าเป็ นเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิ บริษทั ฯจะได้รบั ชาระหนี้หลังจาก NMG ได้ชาระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินหรือ
ผูใ้ ห้กซู้ ง่ึ มีสถานะเป็ นเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิครบถ้วนแล้ว
4) ธุรกิจทีไ่ ม่มเี คยมีกาไร (มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง)
หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเป็ นหนังสือพิมพ์รายวัน ประเภททัวไป
่ เปิ ดตัวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 โดยเน้น
ความรับผิดชอบต่อสังคม แฝงด้วยสาระ ปลอดสารพิษ เหมาะสาหรับทุกคนในครอบครัว ความแตกต่างสร้างสรรค์สะท้อน
ผ่านเนื้อหาและนวัตกรรมต่าง ๆ ทีค่ มชัดลึกริเริม่ สร้างสรรค์ขน้ึ ในธุรกิจหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยมทีอ่ อกเป็ นรายวัน
(หนังสือพิมพ์หวั สี) อาทิ คู่มอื วันหยุดทุกวันพฤหัสและเสาร์ รวมถึงรูปแบบการโฆษณาแบบใหม่ ๆ เป็ นต้น เป็ นทางเลือกที่
แตกต่างสาหรับผูอ้ ่าน ด้วยเนื้อหาทีม่ คี ุณภาพและผสานความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ ทาให้เป็ นทีย่ อมรับของคนทัวประเทศใน
่
เวลาอันสัน้ ทาให้สามารถขึน้ เป็ นหนังสือพิมพ์ทม่ี ยี อดขายมากเป็ นอันดับ 3 ของประเทศภายหลังการเปิ ดตัวไม่นาน และใน
ปี พ.ศ. 2548 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ได้รบั รางวัล "หนังสือพิมพ์ยอดเยีย่ มประจาปี 2005" ในงานประชุมหนังสือพิมพ์โลก
(World Association of Newspapers หรือ WAN) ทีก่ รุงโซล ประเทศเกาหลี จากความสาเร็จตัง้ แต่เปิ ดตัวทาให้ “คมชัดลึก”
เป็ นอีกหนึ่ง Brand ทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้แก่กลุ่ม NMG

อย่างไรก็ตาม การบริหารหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยมทีต่ อ้ งกระจายสือ่ สิง่ พิมพ์ไปทัวประเทศท
่
าให้ธุรกิจ
มีต้นทุนค่าจัดทาหนังสือพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการขนส่งทีส่ งู การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารจึงต้องมีผดู้ ูแลรับผิดชอบ
โดยตรงและใช้การตลาดเป็ นตัวนา โดยจะต้องมีการกากับดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชดิ ในด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การ
บริหารการตลาด รวมถึงการขายหนังสือพิมพ์ ขายโฆษณา และ กิจกรรม ซึง่ ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา “คมชัดลึก” ขาดบุคคล
กรในการปรับตัวเพื่อแก้ปญั หา Digital Disruption ทาให้ บริษทั คมชัดลึก มีเดีย จากัด มีผลขาดทุนสะสม จานวนมาก ก่อน
ผูบ้ ริหารชุดใหม่ของ NMG จะเข้ามาแก้ปญั หาดังกล่าว นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทาให้เกิด
การเปลี่ย นแปลงของตลาด และพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคอย่ า งฉั บ พลัน การยุ ติก ารพิม พ์ห นั ง สือ พิม พ์ ค มชัด ลึก และ
ปรับเปลีย่ น (Transform) รูปแบบธุรกิจสูก่ ารเป็ น Digital Platform อย่างเต็มรูปแบบภายใต้การเป็ นสือ่ ดิจทิ ลั (New Media)
จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ธุรกิจ
ภายหลังจากปรับเปลีย่ น (Transform) รูปแบบธุรกิจสู่การเป็ น Digital Platform อย่างเต็มรูปแบบ ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจคมชัดลึกมีการเพิม่ ขึน้ ของจานวนครัง้ ทีเ่ ว็บไซต์ถูกเข้าชม (Pageview) และยอดผูเ้ ข้าชมทุก platform
เพิม่ ขึน้ รวมถึงมีการเติบโตของรายได้ทุกช่องทางเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ทาให้ธุรกิจคมชดลึกสามารถทากาไรได้ตงั ้ แต่
เดือนมิถุนายน 2563 เป็ นต้นมา และยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การซือ้ ธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัด
ลึกถือเป็ นการบริหารและการจัดการการจัดกลุ่มของผูบ้ ริโภคทีถ่ ูกต้อง เนื่องจาก ธุรกิจคมชัดลึกจะช่วยเสริมข่าวสาร สาระ
(Content Provider) ทีค่ รบถ้วนให้แก่ Nation TV ของบริษทั ฯ เช่น ข่าวสารด้านบันเทิง ซึง่ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สงู สุดทัง้ บริษทั ฯ และ NMG
5) ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั ชาระหนี้คงค้าง
ร่างสัญญาซื้อธุรกิจและเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก ได้กาหนดข้อตกลงกระทาการหลัง วันโอนทรัพย์สนิ
กาหนดเงื่อนไขให้ NMG ดาเนินการชาระหนี้การค้าจานวน จานวน 40.92 ล้านบาท ให้แก่บริษทั ฯ ภายใน 7 วันทาการนับ
จากวันดังกล่าว ซึ่งถือเป็ นเงื่อนไขที่ผูกพันระหว่างคู่สญ
ั ญาตามกฎหมายแล้ว กล่าวคือ NMG มีหน้าทีต่ ามสัญญาในการ
ชาระหนี้ดงั กล่าวให้แก่บริษทั ฯ ซึง่ หาก NMG ไม่ชาระเงินดังกล่าวให้แก่บริษทั ฯ บริษทั ฯ ย่อมสามารถใช้สทิ ธิตามกฎหมาย
ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ NMG ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนได้ ทัง้ นี้ NMG เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนย่อมมีหน้าที่ในการใช้ความ
ระมัดระวังในการบริหารงานของบริษทั ทีส่ งู กว่าบริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน เนื่องจากมีความรับผิดตามกฎหมายทัง้ ทาง
แพ่งและอาญา
สาหรับบัญชีกลาง (Escrow Account) นัน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วว่า การใช้บญ
ั ชีกลาง
(Escrow Account) มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องค่อนข้างสูงและมักใช้ในการทาธุรกิจระหว่างคู่สญ
ั ญาทีไ่ ม่ได้มี
ความรูจ้ กั กันคุน้ เคยกันมาก่อนหรือมีมลู ค่าการทารายการทีส่ งู มาก ในขณะทีก่ ารทารายการซือ้ ขายหุน้ ในครัง้ นี้เป็ นการทา
รายการระหว่างบริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยและมีมูลค่าการทารายการทีไ่ ม่คุม้ ค่ากับการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้บญ
ั ชีกลาง
(Escrow Account) แต่ประการใด
ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีความเห็นตรงกันว่า การ
เข้า ท ารายการซื้อ ธุ ร กิจ และเครื่อ งหมายการค้า คมชัด ลึก เป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษัท ฯ และผู้ถือ หุ้น คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบและคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด ทีบ่ ริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ จะได้รบั จึงยังคงมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากเดิ มทีไ่ ด้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึง่ มีมติอนุ มตั ิให้เข้าทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (รายการซือ้ ธุรกิจ

และเครื่องหมายการค้าคมชัดลึก) และมีมติอนุ มตั ใิ ห้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การทารายการดังกล่าวต่อไป (วันที่ 29 ตุลาคม 2563)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
กรรมการผูจ้ ดั การ

