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1. ปจจัยความเสีย่ง 
 
1.1 ความเส่ียงจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการวิทยุและโทรทัศน 

 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหมีการตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแล
และพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน รวมถึงควบคุมดูแลใหเกิดการแขงขันที่เสรีและเปน
ธรรม อันจะเปนการเปดโอกาสใหเอกชนหรือผูประกอบการรายใหมๆ มีโอกาสดําเนินธุรกิจวิทยุและโทรทัศนมากขึ้น ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอกลุมบริษัท ในดานที่ไมไดรับการตออายุสัญญาเชาจากสถานีวิทยุและโทรทัศน หรือในดานที่กลุมบริษัทตองประสบ
กับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น 

อยางไรก็ตาม ดวยศักยภาพและผลการดําเนินงานที่ผานมาของกลุมบริษัท รวมทั้งความพรอมทางการเงิน และความ
นิยมในรายการที่กลุมบริษัทดําเนินการอยู  บริษัทฯมีความเชื่อวาจะไดรับการพิจารณาเขารวมดําเนินการในสถานีวิทยุที่
ดําเนินการอยูปจจุบันและในทางกลับกันอาจจะเปนโอกาสใหกลุมบริษัทไดดําเนินการในสถานีวิทยุอื่นๆ เพ่ิมเติมอีกดวย  

อนึ่ง กฎหมายไดกําหนดขั้นตอนการแตงต้ัง กสช. วาจะตองมีการเสนอชื่อบุคคลจํานวน 14 คนใหวุฒิสภาคัดเหลือ 7 
คนเพื่อเปนกรรมการกสช. โดยบุคคล 14 คนนั้นจะไดมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได
ดําเนินการจนไดชื่อพรอมยื่นวุฒิสภาในเดือนมิถุนายน ป 2544 แลว แตมีผูคัดคาน จนในที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2546 ศาล
ปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหกระบวนการสรรหา กสช. คร้ังแรกนั้น เปนโมฆะ จึงตองเริ่มกระบวนการสรรหาใหม แตเนื่องจาก
ตอมามีกรรมการสรรหาบางทานลาออก  ดังนั้นจะตองเริ่มดวยการเลือกต้ังกรรมการสรรหาแทนกรรมการที่ลาออกกอน  โดย
ลาสุดจนถึงเดือนตุลาคม ป 2546 ยังอยูในขั้นตอนนี้  ซึ่งถาทุกขั้นตอนหลังจากนี้ไปถาไมมีปญหาหรือผูคัดคาน คณะกรรมการ 
กสช.นาจะมีไดในป 2547 และผลกระทบตอกลุมบริษัทที่กลาวขางตนถาจะมีจริง ก็อาจจะมีในราวไตรมาสสี่ป 2547  
 
1.2 ความเส่ียงจากการไดรับตออายุสัญญาเชาเวลาจากสถานีวิทยุและโทรทศัน 

โดยทั่วไป เจาของสถานีวิทยุและโทรทัศนจะทําสัญญาใหดําเนินรายการในระยะเวลาเพียง 1 ป ถึง 2 ป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปจจุบันชวงที่รอการตั้ง กสช. โอกาสที่จะไดสัญญาเชาเวลามากกวา 1 ปมีนอย บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่กลุมบริษัท
อาจไมไดรับการตออายุสัญญาเชาเวลาจากเจาของสถานีไดอีก  ซึ่งถากลุมบริษัทไมไดรับการตอสัญญา ยอมจะมีผลกระทบตอ
รายไดของบริษัทฯ หากไมสามารถหาสถานีอื่นหรือหารายการอื่นมาทดแทน   
 อยางไรก็ตาม ที่ผานมาสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนจะพิจารณาตออายุสัญญาเชาเวลาใหกับผูประกอบการรายเดิมที่
มีความพรอมในดานการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความนิยมในรายการของผูประกอบการนั้นเปนหลัก และในสวนของ
กลุมบริษัทเองก็อยูในขายเชนนั้น เห็นไดจากที่เร่ิมดําเนินการในป 2541 ดวยสถานีวิทยุเพียง 12 สถานี มาจนถึงปจจุบันกลุม
บริษัทมีสถานีวิทยุที่ดําเนินการอยูถึง 33 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งการที่กลุมบริษัทขยายตัวไดมาตลอด เนื่องจากในแตละปมีสถานี
วิทยุที่ไมไดรับการตอสัญญา 1 ถึง 3 สถานีเทานั้น ซึ่งไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกลุมบริษัท ขณะที่กลุมบริษัทกลับได
สถานีวิทยุใหมเพ่ิมในชวงนั้นจํานวน 4 ถึง 11 สถานี 
 
1.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโฆษณา 

จากการที่มีมาตรการหามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ต้ังแตเวลา 05.00-22.00 น. ทั้งในวิทยุและโทรทัศน โดยใหมี
ผลบังคับใชต้ังแต วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เปนตนไป เวนแตจะเปนรายการถายทอดการแขงขันกีฬาอาชีพภายในประเทศ และการ
ถายทอดสดกีฬาจากตางประเทศ นั้น  

สําหรับกลุมบริษัทแลว ไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาวนอยมาก เนื่องจากปจจุบัน ประเภทสินคาที่มาซื้อเวลา
โฆษณากับกลุมบริษัทมีหลากหลายกระจายไปในทุกกลุมสินคา โดยไมมีการพึ่งพิงการโฆษณาของกลุมสินคาใดสินคาหนึ่ง อีกทั้ง
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สินคาประเภทเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลซื้อเวลาโฆษณากับกลุมบริษัทไมมาก นอกจากนี้กลุมบริษัทยังคาดวาจะสามารถขาย
เวลาโฆษณาชวงเวลา 05.00-22.00 น. ใหแกสินคากลุมอื่นแทนไดไมยาก 

ใน 6 เดือนแรกของป 2546 กลุมบริษัทมีรายไดจากสินคากลุมเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล ประมาณ 1.02 ลานบาทจาก
รายไดทั้งสิ้น 107.84 ลานบาท โดยมียี่หอเดียวที่ซื้อเวลาในลักษณะเปนผูสนับสนุนรายการเปนเงิน 0.97 ลานบาท ที่เหลือ 0.05 
ลานบาทเปนของ 4 ยี่หอที่ไดซื้อสปอตโฆษณา (Loose Spot) ในชวงเทศกาลปใหม และในเดือนตุลาคม 2546 ที่เร่ิมมีผลใชบังคับ 
ลูกคารายที่เปนผูสนับสนุนรายการ ก็ยังคงเปนลูกคากลุมบริษัท โดยไดยายมาซื้อเวลาสนับสนุนรายการในชวงใกลเที่ยงคืนแทน  
 
1.4 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงความนิยมของผูบริโภค 

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและกระแสความนิยมตางๆ จากภายในและภายนอกประเทศ  ทําใหผูชมรายการทาง
โทรทัศนหรือผูรับฟงทางวิทยุเกิดการเปลี่ยนแปลงของความนิยมและความพึงพอใจตลอดเวลาทั้งในรูปแบบของรายการ ผูดําเนิน
รายการ และเนื้อหาที่นําเสนอ ทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยงในกรณีที่ กลุมบริษัทไมสามารถปรับรูปแบบการนําเสนอรายการให
ทันสมัย หรือใหเปนที่พอใจของผูบริโภคได 

อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไดมีการทําการศึกษา วิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสความนิยมของผูบริโภคอยู
ตลอดเวลา เชน มีการติดตามผลการสํารวจความนิยมของผูบริโภคจากบริษัทสํารวจความนิยมตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบ
รายการและเนื้อหาของการนําเสนอใหไดรับการตอบรับที่ดีจากผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
 
1.5 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

กลุมผูบริหารธุรกิจวิทยุและโทรทัศนของบริษัทฯ รวมทั้งผูดําเนินรายการวิทยุเปนบุคลากรที่มีประสบการณ ความรู และ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจวิทยุและโทรทัศนเปนอยางดี ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่ทําใหกลุมบริษัทประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจการ  ถาหากบริษัทฯ สูญเสียผูบริหารเหลานี้และไมสามารถจัดหาบุคลากรมาทดแทนไดจะสงผลตอการดําเนินงานและ
ผลกําไรของกลุมบริษัทในที่สุด 

เนื่องจาก ผูบริหารธุรกิจวิทยุและโทรทัศนของบริษัทสวนใหญเปนผูถือหุนและเปนผูรวมกอต้ังกลุมบริษัทมาตั้งแต
เร่ิมตนจึงมีความผูกพันกับบริษัท และในสวนของผูดําเนินรายการวิทยุ บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาทั้งบุคลากรเกาและใหมตลอดเวลา 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงความนิยมของผูบริโภค นอกจากนั้นบริษัทฯ ใหความสําคัญกับรูปแบบและเนื้อหาของรายการที่
นําเสนอเปนหลัก เพ่ือใหผูบริโภคมีความนิยมในรายการของบริษัทฯ มากกวาผูดําเนินรายการ เพ่ือลดผลกระทบหากบริษัทฯ ตอง
สูญเสียบุคลากรเหลานี้  ซึ่งที่ผานมาแนวทางนี้ยังใชไดดีเห็นไดจากในป 2545 แมจะมีอัตราหมุนเวียนพนักงานในราวรอยละ 10 
แตกลับไมปรากฏผลกระทบตอกลุมบริษัทอยางมีนัยสําคัญเลย 

 
1.6 ความเส่ียงดานการบริหารการจัดการ 

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอประชาชนทั่วไป กลุมตระกูลรุงธนเกียรติและกลุมผูบริหารจะถือหุนใน
บริษัทฯ รอยละ 59.75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงทําใหกลุมรุงธนเกียรติและกลุมผูบริหารสามารถ
ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาเรื่องการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่
ประชุมผูถือหุน หรือแมแตเร่ืองที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ถาหาก
มีผูถือหุนมาประชุมนอยกวารอยละ 80.00 ของหุนที่เรียกชําระทั้งหมด ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนน
เสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอได  

อยางไรก็ตามกลุมตระกูลรุงธนเกียรติและกลุมผูบริหาร มีเจตนารมยที่จะทําใหบริษัทฯ มีความชัดเจนในการบริหารงาน
ใหเปนไปอยางอิสระและโปรงใส ดังนั้นจึงมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการและผูบริหาร
อยางชัดเจน 
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1.7 ความเส่ียงในเรื่องตลาดรองสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย 

บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นแบบคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2546 
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย ไอบี จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยใหม (“MAI”) ได อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีความไมแนนอนที่จะ
ไดัรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซือ้
ขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


