บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1 : ขอมูลสรุป

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NBC”) เปนบริษัทยอยในสายธุรกิจ
สื่อกระจายภาพและเสียงของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“NMG”) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) หลังการปรับโครงสรางบริษัทในกลุม NMG ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับโอน
กิจการธุรกิจวิทยุของบริษัทยอย คือ บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด (“NRN”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.98
มาดําเนินการ โดยปจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสาร (Content Provider) เพื่อเผยแพรผานสื่อ
ประเภทตางๆ อันไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม (New Media)
สําหรับธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศนนั้น บริษัทฯ เปนผูดําเนินการสถานีโทรทัศน Nation
Channel สถานีขาว 24 ชั่วโมงแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตการใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลก ผาน
ชองทางการรับชมหลายชองทาง ไดแก สถานีโทรทัศนไททีวีชอง1 (TTV ชอง1) ผานทางระบบ MMDS เคเบิลทีวีทองถิ่นทั่ว
ประเทศ ทางชอง 28 ทีวีดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band ทีวดี าวเทียม NSS-6 ระบบ KU-Band เว็บไซต
www.nationchannel.com และโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยสถานีขาว Nation Channel มุงเนนการนําเสนอขาวที่ทันตอเหตุการณ
เจาะลึก และวิเคราะหเนื้อหาอยางเปนกลาง โดยบุคลากรขาวที่มีประสบการณ ภายใตแนวคิด “ในสนามขาวเราคือตัวจริง” จึง
ทําใหสถานีขาว Nation Channel ไดรับความเชื่อถือในคุณภาพและคงความนิยมจากผูชมมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีการรวมผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระความรูกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองตางๆ
ไดแก
สถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 5 ชอง 9 และชอง 11 รวมทั้ง ไดนําขอไดเปรียบจากประสบการณการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศนที่มี
อยู มาตอยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องตางๆ เชน การจัดจําหนายเทปรายการโทรทัศนในรูปแบบ VCD DVD การจัด
อบรมสัมมนา การจัดนําเที่ยว และการจัดกิจกรรมพิเศษ
ดานธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ บริษัทฯ เปนผูรวมผลิตรายการเชิงขาวสารและสาระ
ความรู ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล และยังเปนผูรวมผลิตรายการขาวสั้นตนชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz F.M.102.0 MHz
A.M. 1107 KHz และสถานีวิทยุชุมชนจํานวน 27 สถานี กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม บริษัทฯ ไดพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารใน
รูปแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการขอมูลขาวสารใหสอดรับกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยน
แปลงไป และกาวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ธุรกิจของบริษัทฯ ในดานนี้ ประกอบดวย
1.) การบริการขอมูลขาวสารผานเว็บไซต ไดแก www.nationchannel.com เว็บไซตเผยแพรรายการของสถานีขาว
Nation Channel www.oknation.net บล็อกใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสารสูสาธารณชน
www.nationradioonline.com เว็บไซตเผยแพรรายการวิทยุของบริษัทฯ ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ
F.M.102.0 MHz http://76nationchannel.com เว็บไซตเผยแพรคลิปวิดีโอภาพขาวเหตุการณจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ
www.247friend.net เว็บไซตกิจกรรมทบทวนความรูดานวิชาการสําหรับเยาวชนที่เตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังใหบริการเปนตัวแทนในการขายโฆษณาใหแกเว็บไซตของ NMG และเว็บไซตของบริษัทภายนอก ซึ่งบางเว็บไซต
เปนเว็บไซตที่ไดรบั ความนิยมเปนอันดับตนๆ ของเว็บไซตไทย
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2.) การบริการขอมูลขาวสารหรือรายงานภาพและเสียงของเหตุการณตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบ
SMS (Short Message Service) และ MMS (Multimedia Messaging Service) รวมทั้ง ใหบริการในการดําเนินกิจกรรม
การตลาดสําหรับบริการ SMS และ MMS ของหนังสือพิมพในกลุมบริษัท NMG
รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจสื่อโทรทัศน คิดเปนสัดสวนรอยละ 89.36 และรอยละ 87.43 ของรายได
ทั้งหมดในป 2550 และป 2551 ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญ คือ คาโฆษณา สําหรับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาทางสื่อโทรทัศน ผล
วิจัยจากศูนยวิจัยกสิกรไทย เดือนมกราคม 2552 คาดการณวา แมตลาดอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมจะไดรับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก โดยมูลคาตลาดรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาในป 2552 จะมีมูลคาประมาณ 85,000 ลานบาท
ลดลงจากป 2551 ประมาณรอยละ 5 แตสื่อโทรทัศนยังคงเปนสื่อที่มีสัดสวนของมูลคาโฆษณาสูงที่สุดเชนเดิมและมีแนวโนม
วาจะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นกวาปที่ผานมา เนื่องจากสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่ยังคงมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงผูบริโภคไดทุก
กลุมอยางทั่วถึง นอกจากนี้ สื่อโทรทัศนประเภทเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะเพิ่มบทบาทเปนตัวเลือกใหมในการลงโฆษณาที่
ไดรับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาโดยตรงมากยิ่งขึ้นในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจาก
เปนสื่อที่สามารถเขาถึงผูชมเฉพาะกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ และอัตราคาโฆษณาในปจจุบันยังอยูในระดับต่ํามากเมื่อ
เทียบกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ขณะที่ผลสํารวจจากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) จํากัด (“AGB Nielsen”)
ในชวงป 2551 และไตรมาสแรกของป 2552 ที่ผานมา พบวา เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีจํานวนครัวเรือนผูชมเพิ่มมากขึ้น
อยางตอเนื่อง อันเปนผลจากราคาคาติดตั้งอุปกรณที่ลดลงมากจากอดีตที่ผานมา อีกทั้ง ผลสํารวจยังพบวาผูชมมีพฤติกรรม
การเลือกรับชมชองรายการของเคเบิลทีวีในสัดสวนใกลเคียงกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ซึ่งสถานการณดังกลาว จะสงผลให
ภาวะการแขงขันภายในธุรกิจสื่อโทรทัศนจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม จากขอไดเปรียบของ NBC ในฐานะ
เปนผูจัดหาและผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระความรูที่มีชองทางการแพรภาพหลายชองทาง ทั้งสถานีโทรทัศนฟรี
ทีวี เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ประกอบกับมีประสบการณความชํานาญดานงานขาวมาอยางยาวนาน และมีความพรอม
ดานบุคลากร จนบริษัทฯ มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในฐานะผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระความรูที่มี
คุณภาพจากสาธารณชนโดยทั่วไป บริษัทฯ จึงเชื่อ มั่น วา สถานการณในธุรกิจสื่อโทรทัศนดัง กลาวจะเป นปจจัยที่ชว ย
สนับสนุนใหรายไดจากธุรกิจสื่อโทรทัศนโดยรวมของ NBC มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางมั่นคงในอนาคต และยังคงเปนรายไดหลัก
ของบริษัทฯ ตอไป
ขอไดเปรียบทางธุรกิจของบริษัทฯ
จากการที่บริษัทฯ
เปนผูประกอบกิจการดานจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารที่มีชองทางในการเผยแพรผานสื่อ
หลายประเภท ทั้งสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม อีกทั้ง บริษัทฯ ไดมีการนําขอมูลขาวสารและภาพที่มีไปดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง ดวยการผลิตสินคา จัดหาบริการ และสรางสรรคกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทําใหบริษัทฯ มีแหลงรายไดที่หลากหลาย
ชวยลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการลดลงของรายไดจากการประกอบธุรกิจดานใดดานหนึ่งได
ทั้งนี้ ในทุกผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯ ไดกําหนดตําแหนงทางการตลาดใหทุกผลิตภัณฑและบริการมี
เอกลักษณที่แตกตางจากผูประกอบการรายอื่น โดยมุงเปนผูนําดานการเสนอขอมูลขาวสารและสาระความรู ประกอบกับ
เนื้อหารายการที่มีคุณภาพในแงความถูกตอง นาเชื่อถือ เปนกลาง ทันเหตุการณ และโดดเดนในการวิเคราะห เจาะลึก ผาน
รูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย
อีกทั้ง ขอไดเปรียบดานบุคลากรที่ผูบริหารและทีมงานของบริษัทฯ ลวนมีความสามารถและประสบการณ
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ทํางานดานขาวและการผลิตรายการโทรทัศนมาอยางยาวนาน จึงทําใหผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ ทั้งทางสื่อโทรทัศน
สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม ไดรับความนิยมและความเชื่อถือจากกลุมลูกคาเปาหมายและสาธารณชนทั่วไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินนโยบายการตลาดในเชิงรุก โดยมีการจัดแบงทีมงานรับผิดชอบดานการขายของ
สื่อแตละดานอยางชัดเจน เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญและมีความสัมพันธกับลูกคาอยางใกลชิด ในขณะเดียวกันยังมีการใช กล
ยุทธในการมุงใชประโยชนรวมกันอยางเต็มที่ (Synergy) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายไดของบริษัทฯ ดวยวิธีการใหฝาย
ขายในทุกธุรกิจเชื่อมโยงการขายสื่อตางๆ ของบริษัทฯ (Cross Selling) ไปพรอมกัน รวมถึงมีการประสานความรวมมือดาน
ธุรกิจกับ NMG ซึ่งเปนผูนําในธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ ในการบูรณาการสื่อตางๆ ที่มีอยูเขาดวยกัน (Intergrated Media) และ
พัฒนาเปนแผนการใชสื่อสําหรับลูกคาแตละรายโดยเฉพาะ เพื่อใหสามารถนําเสนอบริการที่สนองตอบความตองการของ
ลูกคาไดอยางดีที่สุด และเปนการเพิ่มโอกาสใหสื่อตางๆ ของบริษัทฯ ไดรับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัท
เจาของสินคาที่มองหาสื่อที่หลากหลายและครบวงจร อีกทั้ง บริษัทฯ มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ อยูเสมอ เพื่อเพิ่ม
รายไดและสรางผลกําไรของบริษัทฯ ใหมากขึ้น เชน โครงการลงทุนชองรายการโทรทัศนดาวเทียมใหม เปนตน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
หนวย : พันบาท
รายการ
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายสินคาและ
การบริการ
รายไดรวม

2549

2550

2551

ม.ค. – มิ.ย. 2552

246,706

326,616

341,994

209,732

248,821

327,123

354,826

213,190

กําไรขั้นตน

22,279

69,184

81,644

49,597

อัตรากําไรขั้นตน

9.03%

21.18%

23.87%

23.65%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

(41,869)

10,603

26,907

17,055

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ

-16.83%

3.24%

7.58%

8.00%

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม

235,322

248,524

223,643

244,805

หนี้สินรวม

259,170

161,769

109,982

114,088

รวมสวนของผูถือหุน

(23,848)

86,755

113,662

130,717

ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวม 248.82 ลานบาท และไดปรับตัวสูงขึ้นเปน 327.12 ลานบาท และ 354.83
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.47 และรอยละ 8.47 ในป 2550 และป 2551 ตามลําดับ โดยรายไดที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในป
2550นั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ไดมีการรวมผลิตรายการในฟรีทีวีเพิ่มขึ้น สงผลใหมีรายไดจากการขายโฆษณาในสื่อโทรทัศน
และการรับจางผลิตงานเพิ่มมากขึ้น
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บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 2.11 ลานบาท 0.51 ลานบาท และ 12.83 ลานบาท ในป 2549-2551 ตามลําดับ
โดยรายไดอื่นในป 2549 สวนใหญเกิดจากการไดรับคืนเงินสมทบและผลประโยชนจากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 1.40 ลาน
บาท ในขณะที่รายไดอื่นในป 2551 สวนใหญเกิดจากการกลับรายการคาใชจายคางจายที่คงคางเปนเวลานาน
บริษัทฯ มีตนทุนขายจํานวน 224.43 ลานบาท ในป 2549 และเพิ่มขึ้นเปน 257.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 14.71 ในป 2550 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายได สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ
ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 9.03 ในป 2549 เปนรอยละ 21.18 ในป 2550 ประกอบกับความสามารถในการควบคุมคาใชจายใน
การขายและบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเทานั้น ในป 2549 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 41.87
ลานบาท และปรับตัวสูงขึ้นเปนผลการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิจาํ นวน 10.60 ลานบาท ในป 2550 อันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการรวมผลิตในฟรีทีวีและอัตรากําไรขั้นตน
บริษัทฯ มีตนทุนขายในป 2551 จํานวน 260.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 2.92 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.13 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายได เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับสวนแบงเวลาใน
การขายโฆษณาในรายการโทรทัศนที่บริษัทฯ รวมผลิตรายการเพิ่มขึ้น สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 21.18 ในป 2550 เปนรอยละ 23.87 ในป 2551 ในขณะที่ในป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน
63.13 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30.67 หรือ 14.82 ลานบาท จากการที่บริษัทฯ มีคาใชจายดานการตลาด คาใชจายเกี่ยวกับ
บุคลากรและคาใชจายบริหารที่เพิ่มขึ้น ดวยปจจัยที่กลาวมาขางตน สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 26.91 ลานบาท ในป
2551 เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ 153.79 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 16.30 ลานบาท
สําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม 213.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอน 49.81 ลานบาท หรือรอยละ 30.49 ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการรวมผลิต
รายการกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี รวมทั้ง รายไดจากการขายโฆษณาทางเว็บไซตและรายไดคาบริการรับขาวผานโทรศัพท
เคลื่อนที่ (SMS) บริษัทฯ มีตนทุนขาย 160.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 39.54 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.79 เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอนที่มีตนทุนขาย 120.60 ลานบาท โดยตนทุนขายที่สูงขึ้นนี้เกิดจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ
โดยบริษัทฯ เปนผูรับรูรายไดและตนทุนในการดําเนินการของธุรกิจสื่อรูปแบบใหมโดยตรง (ตามที่กลาวในสวนของธุรกิจสื่อ
รูปแบบใหม ในสวนที่ 2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน) ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนในการบริหารจัดการวิทยุคลื่น
ใหม FM 102 MHz ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายสินคาและ
การใหบริการ สงผลให บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 23.65 เมื่อเทียบกับรอยละ 24.88 ในงวดเดียวกันของปกอน โดย
บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร 34.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มี
คาใชจาย 27.23 ลานบาท เนื่องจากการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัยและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการนําบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงมีกําไรสุทธิ 17.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4.01 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.73
ในป 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 235.32 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 114.80 ลานบาท และ
สินทรัพยไมหมุนเวียน 120.52 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 48.78 และ 51.22 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ เมื่อเทียบกับป
2550 ที่มีสินทรัพยรวม 248.52 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 165.92 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 82.60
ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.76 และ 33.24 ตามลําดับ การที่สัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากในป 2550 นั้นเกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 51.12 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคางรับจํานวน 34.50
ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ จํานวน 12.16 ลานบาท ในขณะที่สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง
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37.92 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เนื่องจากมีการจัดประเภทรายการใหมสําหรับ
สินทรัพยบางรายการจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ไปเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นสงผลใหสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง
18.35 ลานบาท และการลดลงของอุปกรณสุทธิจํานวน 17.02 ลานบาท อันเนื่องมาจากการตัดคาเสื่อมราคา
ณ สิ้นป 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 223.64 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน 153.34 ลานบาท
และสินทรัพยไมหมุนเวียน 70.30 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 68.57 และ 31.43 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ เมื่อเทียบกับป
2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมลดลง 24.88 ลานบาท จาก 248.52 ลานบาท ในป 2550 เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย
หมุนเวียนจํานวน 12.58 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของรายไดคางรับและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ในขณะที่เงินสดและเงิน
ฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ในป 2549 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ 78.22 ลานบาท มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ) 125 วัน และมีลูกหนี้การคาสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 90.37 ลานบาท ในป 2550 เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 15.54 โดยสาเหตุหลัก
ของการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา เนื่องมาจากรายไดที่สูงขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2550 เทากับ 114 วัน โดย
ในป 2551 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ 108.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 20.15 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดที่สูงขึ้น
ประกอบกับการลดลงของรายไดคางรับ โดยบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2551 จํานวน 124 วัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 244.81 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน
191.04 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 53.77 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 78.04 และ 21.96 ของสินทรัพยรวม
ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 21.16 ลานบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม 223.64 ลานบาท ณ 31 ธันวาคม 2551 การ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เกิดจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 8.13 ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 19.98 ลานบาท รายไดคางรับเพิ่มขึ้น 16.89 ลานบาท จาก
การที่บริษัทฯ มีการรับรูรายไดของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม ตามที่กลาวไวในสวนของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม และรายการใหมที่เริ่ม
ในไตรมาส 2 ไดแก สารคดีแมน้ําโขง และรายการเชาขาวขน คนขาวเชา ในขณะที่ไดรบั ชําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกันจํานวน 5.00 ลานบาท และสินคาคงเหลือลดลง 1.82 ลานบาท ประกอบกับการลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียน
16.53 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.51 ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขายอุปกรณใหกับบริษัทคูสัญญาภายนอกและการตัดคา
เสื่อมราคาตามปกติ
ในป 2549 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 57.06 ลาน
บาท เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 145.50 ลานบาท เจาหนี้การคา 25.13 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น
30.15 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2550 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน
58.23 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 35.50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดการมีชําระคืนแลวทั้ง
จํานวนในป 2551 และมีเจาหนี้การคา 15.99 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 52.04 ลานบาท
ณ สิ้นป 2551 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 46.76 ลาน
บาท และมีเจาหนี้การคาจํานวน 8.91 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 54.31 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย เจาหนี้อื่น 30.04
ลานบาท คาใชจายคางจาย 14.99 ลานบาท และภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 8.53 ลานบาท
ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไมมีหนี้สินระยะยาว มีเพียงหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 114.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น
4.11 ลานบาท จากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2551 หนี้สินหมุนเวียนประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 45.65 ลานบาท ลดลง 1.10 ลานบาทจากสิ้นป 2551 เจาหนี้การคาจํานวน 18.79 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 9.88 ลานบาทจากสิ้นป 2551 จากการซื้ออุปกรณและคาปรับปรุงสํานักงาน รวมถึงเจาหนี้คาสวนแบงรายได
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ของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 4.67 ลานบาท จาก 54.31
ลานบาท เปน 49.64 ลานบาท
ในป 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 140.00 ลานบาท และมีขาดทุนสะสม 163.86 ลานบาท
สงผลใหบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนที่ติดลบ ตอมาในป 2550 บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 100.00
ลานบาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนําเงินที่ไดไปจายชําระคืนเงินกู สงผลใหในป 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวจํานวน 240.00 ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมลดลงเปน 153.26 ลานบาท มีสวนของผูถือหุน 86.75 ลานบาท จาก
ผลการดําเนินงานที่มีกําไร
ณ สิ้นป 2551 บริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 240.00 ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสม จํานวน 126.35 ลานบาท
มีสวนของผูถือหุน 113.66 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 86.75 ลานบาทในป 2550 เนื่องจากผลประกอบการที่มีกําไรของบริษัทฯ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 240.00
ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 120.00 ลานบาท โดยการลดจํานวนหุนลงเปนจํานวน 12.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10
บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจดทะเบียนการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2552
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 130.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.06 ลานบาท จากป 2551
โดยบริษัทฯ มีกําไรสะสม 10.71 ลานบาท จากการลดทุนจดทะเบียนตามที่กลาวในขางตนและผลการดําเนินงานที่มีกําไรของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.44 เทา, 1.03 เทา และ 1.39 เทา ในป 2549-2551 ตามลําดับ และ
มีอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน 0.33 เทา, 0.58 เทา และ 1.12 เทาในป 2549-2551 ตามลําดับ ในขณะ
ที่อัตราสวนสภาพคลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เทากับ 1.67 เทา และอัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอหนี้สินหมุนเวียน
1.32 เทา ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากสิ้นป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราสวนแสดงสภาพคลองเหลานี้ของบริษัทฯ จะเห็นไดวา
บริษัทฯ มีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ปจจัยความเสี่ยง (รายละเอียดเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 1 – ปจจัยความเสี่ยง)
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
เนื่องจากในปจจุบัน รายไดหลักของบริษัทฯ เปนรายไดจากการขายโฆษณา โดยในป 2549 ป 2550 ป 2551
และครึ่งปแรกของป 2552 รายไดจากการขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศนและรายการวิทยุของบริษัทฯ และบริษัทยอย
รวมกันมีจํานวนเทากับ 139.37 ลานบาท 226.66 ลานบาท 238.81 ลานบาท และ 154.89 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปน
สัดสวนเทากับรอยละ 56.01 รอยละ 69.29 รอยละ 67.30 และรอยละ 72.65 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ
ดังนั้น ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเปนสําคัญ โดยหากภาวะเศรษฐกิจดี งบประมาณการใชสื่อโฆษณาของบริษัทผูผลิตสินคาจะอยูใน
ระดับสูงตามการใชจายของผูบริโภค สงผลใหรายไดจากการขายเวลาโฆษณาผานสื่อตางๆ ของผูประกอบการมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโดยรวมไมดีหรือมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอกําลังซื้อหรือความเชื่อมั่นของผูบริโภค
เชน การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามัน สถานการณความไมแนนอนทางการเมือง เปนตน ภาวการณดังกลาวมักสงผลใหบริษัท
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ตางๆ ปรับลดงบประมาณการใชสื่อตามกําลังซื้อของผูบริโภคที่ลดลง ซึ่งจะสงผลตอมูลคารวมของอุตสาหกรรมโฆษณาให
ลดลงตามดวยเชนกัน
ทั้งนี้ ในชวงป 2549 – 2551 พบวา อุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมอยูในภาวะชะลอตัวตามสภาพเศรษฐกิจจาก
ปจจัยลบหลายดาน สงผลใหกําลังซื้อสินคาลดลงและทําใหมีการปรับลดงบโฆษณาผานสื่อตางๆ ตาม โดยผลการศึกษาของ
AGB Nielsen พบวา มูลคารวมของคาใชจายสําหรับสื่อโฆษณาในป 2549 – 2551 มีจํานวน 89,735 ลานบาท 92,010 ลาน
บาท และ 89,489 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ที่ผานมามูลคางบโฆษณาผานสื่อโทรทัศนยังมีสัดสวนสูงที่สุดใน
บรรดาสื่อโฆษณาทั้งหมด เนื่องจากเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงผูบริโภคทุกกลุมอยางทั่วถึงกวาสื่อโฆษณาประเภท
อื่น โดยในป 2551 สื่อโทรทัศนมีสัดสวนของมูลคางบโฆษณาสูงที่สุดอยูที่ 51,136 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.14 ของมูลคา
การโฆษณาผานสื่อทั้งหมด ขณะที่มูลคาการใชงบโฆษณาทางสื่อวิทยุในป 2551 อยูที่ 6,933 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 9.73%
เมื่อเทียบกับป 2550 เชนเดียวกันกับการโฆษณาผานสื่อรูปแบบใหม เชน เว็บไซต ที่กําลังไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจาก
กลุมลูกคาบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทผูผลิตสินคา ดังนั้น การที่บริษัทฯ มีชองทางการเผยแพรสินคาและบริการผานสื่อ
ประเภทตางๆ ที่หลากหลาย ประกอบกับคุณภาพของเนื้อหาสาระที่ไดรับความเชื่อถือจากสาธารณชนทั่วไป การมีบุคลากรที่มี
ประสบการณดานขาวมาอยางยาวนาน ควบคูกับการพัฒนารูปแบบการนําเสนอและคุณภาพสินคาและบริการของบริษัทฯ
ใหคงไดรับความนิยมจากกลุมลูกคาเปาหมายโดยตลอดนั้น บริษัทฯ เชื่อมั่นวาจะชวยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของ
อุตสาหกรรมโฆษณาอันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาของบริษัทคูคา
การที่บริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรผานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อ
รูปแบบใหม ในลักษณะรวมผลิตหรือรวมดําเนินการกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ เชน สถานีโทรทัศนฟรีทีวี บริษัทที่ไดรับสิทธิ์
ดําเนินการคลื่นวิทยุ เปนตน ทั้งนี้ สัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทคูคาบางรายเปนสัญญาระยะสั้น อายุสัญญาประมาณ
6 เดือน - 1 ป และจะตอสัญญาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งเปนเงื่อนไขทางการคาปกติในธุรกิจดังกลาว ดังนั้น
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากไมไดรับการตออายุสัญญา หรือการตอสัญญาดวยเงื่อนไขที่ดอยลงจากการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการรวมผลิต
รายการกับสถานีโทรทัศนชอง 9 ซึ่งในปจจุบัน มีรายการที่บริษัทฯ รวมผลิตอยูทั้งสิ้น 3 รายการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว ดวยการสรางความนาเชื่อถือและพัฒนาคุณภาพขอมูล
ขาวสาร พรอมทั้งสรางสรรครูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหมใหมี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดน อีกทั้ง พยายามกระจายการเผยแพรเนื้อหาออกสูชองทางการสื่อสารหลายๆ ดาน โดยมิไดมีการ
ผูกขาดกับรายใดรายหนึ่งเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายที่จะแสวงหาบริษัทคูคารายใหมๆ
เพื่อรวมดําเนินธุรกิจใหมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายรายไดของบริษัทฯ ในอนาคต และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาของบริษัทฯ กับคูคารายเดิม เชน ลาสุด ในเดือนกรกฎาคม 2552
บริษัทฯ มีการรวมผลิตรายการใหมกับสถานีโทรทัศนชอง 11 จํานวน 2 รายการ คือ รายการจับกระแส แลโลก และรายการ
ตรงเปา เขาประเด็น

สวนที่ 1 หนา 8

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การเขาสูธุรกิจของคูแขงขันรายใหม
ผลจากการใชบังคับของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 (“พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ”) และ พรบ. การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 (“พรบ.การประกอบกิจการฯ”) ซึ่งกฎหมายดังกลาวเปดโอกาสใหผูประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดโดยองคกรอิสระที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน สามารถยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดังกลาวได ดังนั้น ภายหลังจากการสรรหาองคกรอิสระดังกลาวเสร็จสิ้น จึงมี
โอกาสที่จะมีผูประกอบการธุรกิจวิทยุและธุรกิจโทรทัศนรายใหมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในอนาคตได เชนเดียวกับสื่อรูปแบบใหม จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเปดรับขอมูลขาวสาร
ผานสื่อประเภทดิจิตอลรูปแบบใหมๆ เชน เว็บไซต โทรศัพทเคลื่อนที่ อันสงผลใหสื่อรูปแบบใหมดังกลาวไดรับความสนใจจาก
บริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาในการเลือกใชเปนสื่อในการโฆษณาสินคาและบริการตางๆ มากขึ้นในอนาคต
นั้น นับเปนปจจัยดึงดูดใหมีผูประกอบการรายใหมๆ เขาสูธุรกิจดังกลาวเพิ่มขึ้นในอนาคต สงผลใหเกิดการแขงขันในธุรกิจที่
รุนแรงขึ้น
อยางไรก็ตาม การดําเนินธุรกิจเปนผูประกอบการในการจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรผานสื่อ
โทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการสถานีขาวโทรทัศนเพื่อออกอากาศตอเนื่องตลอด 24
ชั่วโมงนั้น จําเปนตองมีประสบการณ และมีความพรอมดานบุคลากรขาว เครื่องมืออุปกรณ และฐานขอมูลขาว ซึ่งบริษัทฯ มี
ขอไดเปรียบในเรื่องดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการผลิตรายการขาวของบริษัทฯ มุงเนนและใหความสําคัญกับการ
นําเสนอขาวอยางเจาะลึก ถูกตอง เปนกลาง และรวดเร็วฉับไว รวมถึง การพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางสม่ําเสมอ
จึงทําใหที่ผานมา รายการโทรทัศน รายการวิทยุ เว็บไซต และการบริการรับขาวผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทฯ ไดรับ
การยอมรับเรื่องคุณภาพและความนาเชื่อถือจากผูชมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในสวนของธุรกิจสื่อโทรทัศน การที่บริษัทฯ มี
ความสัมพันธอันดีกับผูประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย และสมาคมโทรทัศนดาวเทียม
(ประเทศไทย) จะเปนการชวยลดความเสี่ยงที่สถานีขาว Nation Channel ของบริษัทฯ จะมิไดถูกรับเลือกใหแพรภาพผาน
ระบบเคเบิลทีวี และจากผูชมที่ติดตั้งจานดาวเทียมดวย
การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
การดําเนินธุรกิจสถานีขาว Nation Channel และรายการวิทยุของบริษัทฯ ในปจจุบันอยูภายใตบังคับของ
พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และพรบ. การประกอบกิจการฯ โดยภายใตกฎหมายดังกลาว ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (“กสช.”) เปนผูมีหนาที่จัดทําแผนแมบทการกระจายเสียงและโทรทัศน
แหงชาติ จัดสรรคลื่นความถี่เกี่ยวกับการออกอากาศ การใหใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงการกํากับดูแลการ
เชื่อมตอบริการของผูประกอบการแตละราย
อยางไรก็ตาม จากการที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหมแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2550 กําหนดให
รวม กสช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กทช.”) เขาเปนองคกรเดียวกัน ทําใหในปจจุบัน อยูระหวางการ
ดําเนินการแกไขพรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งระหวางการดําเนินการในเรื่องดังกลาว
อาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเพิ่มเติมจากเดิมทั้งในทางเขมงวดมากขึ้นหรือผอนคลายลง ในกรณีที่กฎระเบียบมี
ความเขมงวดขึ้นกวาเดิม อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และผูประกอบการสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุใน
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ปจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการติดตามขอมูลความคืบหนาในเรื่องดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อเตรียมความพรอมใหบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได นอกจากนี้ ตามโครงสรางรายได บริษัทฯ ยังมีแหลง
รายไดจากธุรกิจอื่นๆ หลายดาน ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากธุรกิจสถานีขาว Nation Channel ไดในระดับหนึ่ง
2. ความเสี่ยงดานการบริหารการจัดการ
การถือหุนในบริษัทฯ โดยผูถือหุนรายใหญ
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป NMG ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ จะยังคงถือหุนใน
สัดสวนประมาณรอยละ 61.76 ของทุนชําระแลว ซึ่ง NMG จะสามารถกําหนดนโยบายและการบริหารงาน และควบคุมมติที่
ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ยกเวนการลงมติในวาระที่สําคัญบางเรื่อง เชน การแกไขขอบังคับบริษัทหรือบริคณหสนธิ การ
เพิ่มทุน ลดทุน เปนตน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น อาจทําใหผูถือหุนรายอื่นไมสามารถรวบรวมคะแนนเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนราย
ใหญเสนอได
ทั้งนี้ NMG ในฐานะผูถือหุนใหญไดสงผูแทนเขารวมในการบริหารงานของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัท
จํานวน 3 ทาน จากกรรมการทั้งหมดจํานวน 8 ทาน และในปจจุบัน บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับ NMG ในลักษณะ
เปนการแลกเปลี่ยนความรวมมือทางธุรกิจ เชน การซื้อพื้นที่โฆษณาและเวลาโฆษณาระหวางกัน การที่บริษัทฯ ซื้อขอมูลขาว
จากสํานักขาวเนชั่นของ NMG เพื่อใชในการผลิตขาวแพรภาพทางรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี สถานี
ขาว Nation Channel ขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ และขอความ SMS สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน
อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาจากโครงสร า งจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเห็นไดวา บริษัทฯ มีการวางโครงสรางการบริหารงานโดยบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจน
และโปรงใส ซึ่งชวยถวงดุลอํานาจของกรรมการผูแทนจากผูถือหุนใหญไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีการเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และกิจการที่เกี่ยวของกัน
การอนุมัติรายการเหลานั้นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้ง บุคคลที่มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการ
ดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวได
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
ความเสี่ยงในเรื่องของตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ
เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ และ NMG จะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เปนการเสนอ
ขายหุนสามัญกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจ
ไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว
และบริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตน
และเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ได ยกเวนในเรื่องการ
สวนที่ 1 หนา 10

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กระจายหุนใหแกผูถือหุนรายยอยไมต่ํากวา 300 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยที่
ปรึกษาทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแลวเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายใหแกผูถือหุนราย
ยอยครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
4. ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของ NMG จากการนําบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Spin-Off) โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 50,000,000 หุน พรอมทั้ง การเสนอขายหุนเดิมของ NMG ที่ถืออยูในบริษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุน รวมเปน
65,000,000 ลานหุน ในครั้งนี้ จะสงผลให NMG มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 99.99
เหลือไมต่ํากวารอยละ 61.76 หรือคิดเปนอัตราลดลง (Dilution Effect) ไมเกินรอยละ 38.24 ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุนสามัญ
ของ NMG มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงลดลงในสัดสวนเดียวกัน คือ ไมเกินรอยละ 38.24 อยางไรก็ตาม การ
Spin-Off ดังกลาว ไมมีผลกระทบตอสถานะการเปนบริษัทจดทะเบียนของ NMG
ทั้งนี้ เพื่อเปนการชดเชยการลดลงของสวนแบงกําไรและสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ของ NMG ดังกลาว
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ NMG ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนรวมไมเกิน 20,000,000 หุนหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.00 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอ
ขายแกประชาชน (50,000,000 หุน) ใหแกผูถือหุนทุกรายของ NMG ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-Emptive Right) เพื่อเปด
โอกาสใหผูถือหุนของ NMG สามารถใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เพื่อรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิ
ในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม ทั้งนี้ ราคาที่จะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนของ NMG ตาม
สัดสวนการถือหุน จะเปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป โดยขอมูลเกี่ยวกับราคาเสนอขาย การกําหนด
รายชื่อผูไดรับสิทธิ และอัตราสวนในการจัดสรร สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดในสวนที่ 2 หัวขอ 8 โครงสรางเงินทุน หนา 68
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 170,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 170,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนเรียกชําระแลว 120,000,000 บาท และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้
บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 170,000,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 170,000,000 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1.00 บาท หุนสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้ มีจํานวน รวม 65,000,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
เสนอขายในราคาหุนละ 2.90 บาท ประกอบดวย
1.) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมทุกรายของ NMG ซึ่งมีรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2552
ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตลอดจนผูที่เกียวของของบุคคล
ดังกลาวซึ่งเปนผูถือหุนสามัญของ NMG ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนใน
NMG นั้น ไดเปดเผยขอมูลไวในสวนที่ 3 ขอมูลในการเสนอขายหลักทรัพย หนา 11
2.) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000 หุน และหุนที่เหลือจากการจองซื้อภายหลังการเสนอขายตอผูถือหุน
ของ NMG (ตามที่ระบุในขอ 1 ขางตน) เสนอขายใหแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)
3.) หุนสามัญเดิมจํานวน 15,000,000 หุน ของ NMG
สวนที่ 1 หนา 11

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หลังหักคาใชจายในการเสนอขาย
หลักทรัพยแลว จํานวนประมาณ 137.02 ลานบาท ไปใชลงทุนเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ในโครงการปรับปรุง
เครื่องมืออุปกรณในธุรกิจสื่อโทรทัศนใหเปนระบบดิจิตอล โครงการลงทุนชองรายการโทรทัศนใหม โครงการพัฒนาศักยภาพ
เว็บไซด โครงการขยายธุรกิจสูการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพทเคลื่อนที่รูปแบบใหมๆ และเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเสนอขายหุนเดิมของ NMG ในครั้งนี้ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 โดยภายหลังการเสนอขายหุนเรียบรอยแลว บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญ
ของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ตอไป
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)

สวนที่ 1 หนา 12

