บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1. ปจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1.1 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
เนื่องจากในปจจุบัน รายไดหลักของบริษัทฯ เปนรายไดจากการขายโฆษณา โดยในป 2549 ป 2550 ป 2551
และครึ่งปแรกของป 2552 รายไดจากการขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศนและรายการวิทยุของบริษัท รวมกันมีจํานวน
เทากับ 139.37 ลานบาท 226.66 ลานบาท 238.81 ลานบาท และ 154.89 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนสัดสวนเทากับ รอย
ละ 56.01 รอยละ 69.29 รอยละ 67.30 และรอยละ 72.65 ของรายไดรวมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลําดับ
ดังนั้น ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศเปนสําคัญ โดยหากภาวะเศรษฐกิจดี งบประมาณการใชสื่อโฆษณาของบริษัทผูผลิตสินคาจะอยูใน
ระดับสูงตามการใชจายของผูบริโภค สงผลใหรายไดจากการขายเวลาโฆษณาผานสื่อตางๆ ของผูประกอบการมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโดยรวมไมดี หรือมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอกําลังซื้อหรือความเชื่อมั่นของผูบริโภค
เชน การปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามัน สถานการณความไมแนนอนทางการเมือง เปนตน ภาวการณดังกลาวมักสงผลใหบริษัท
ตางๆ ปรับลดงบประมาณการใชสื่อตามกําลังซื้อของผูบริโภคที่ลดลง ซึ่งจะสงผลตอมูลคารวมของอุตสาหกรรมโฆษณาให
ลดลงตามดวยเชนกัน
ทั้งนี้ ในชวงป 2549 – 2551 พบวา อุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวมอยูในภาวะชะลอตัวตามสภาพเศรษฐกิจจาก
ปจจัยลบหลายดาน ซึ่งสงผลใหกําลังซื้อสินคาลดลง และทําใหมีการปรับลดงบโฆษณาผานสื่อตางๆ ตาม โดยผลการศึกษา
ของ AGB Nielsen พบวา มูลคารวมของคาใชจายสําหรับสื่อโฆษณาในป 2549 – 2551 มีจํานวน 89,735 ลานบาท 92,010
ลานบาท 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
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาของบริษัทคูคา
การที่บริษัทฯ เปนผูประกอบธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรผานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อ
รูปแบบใหม ในลักษณะรวมผลิตหรือรวมดําเนินการกับพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ เชน สถานีโทรทัศนฟรีทีวี บริษัทที่ไดรับสิทธิ์
ดําเนินการคลื่นวิทยุ เปนตน ทั้งนี้ สัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทคูคาบางรายเปนสัญญาระยะสั้น อายุสัญญาประมาณ
6 เดือน - 1 ป และจะตอสัญญาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ซึ่งเปนเงื่อนไขทางการคาปกติในธุรกิจดังกลาว ดังนั้น
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บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากไมไดรับการตออายุสัญญา หรือการตอสัญญาดวยเงื่อนไขที่ดอยลงจากการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการรวมผลิต
รายการกับสถานีโทรทัศนชอง 9 ซึ่งในปจจุบัน มีรายการที่บริษัทฯ รวมผลิตอยูทั้งสิ้น 3 รายการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว ดวยการสรางความนาเชื่อถือและพัฒนาคุณภาพขอมูลขาวสาร
พรอมทั้งสรางสรรครูปแบบการนําเสนอขอมูลขาวสารที่เผยแพรผานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหมใหมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่โดดเดน อีกทั้ง พยายามกระจายการเผยแพรเนื้อหาออกสูชองทางการสื่อสารหลายๆ ดาน โดยมิไดมีการผูกขาดกับ
รายใดรายหนึ่งเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายที่จะแสวงหาบริษัทคูคารายใหมๆ เพื่อรวม
ดําเนินธุรกิจใหมากยิ่งขึ้น เพื่อขยายรายไดของบริษัทฯ ในอนาคต และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาของบริษัทฯ กับคูคารายเดิม เชน ลาสุด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัท
ฯ มีการรวมผลิตรายการใหมกับสถานีโทรทัศนชอง 11 จํานวน 2 รายการ คือ รายการตรงเปา เขาประเด็น และรายการจับ
กระแส แลโลก
1.1.3 การเขาสูธุรกิจของคูแขงขันรายใหม
ผลจากการใชบังคับของ พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และพรบ.การประกอบกิจการฯ ซึ่งกฎหมายดังกลาว
เปดโอกาสใหผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดโดยองคกรอิสระที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน สามารถยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดังกลาวได ดังนั้น ภายหลังจากการสรรหา
องคกรอิสระดังกลาวเสร็จสิ้น จึงมีโอกาสที่จะมีผูประกอบการธุรกิจวิทยุและธุรกิจโทรทัศนรายใหมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได เชนเดียวกับสื่อรูปแบบใหม จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคในการเปดรับขอมูลขาวสารผานสื่อประเภทดิจิตอลรูปแบบใหมๆ เชน เว็บไซต โทรศัพทเคลื่อนที่ อันสงผลใหสื่อ
รูปแบบใหมดังกลาวไดรับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัทเจาของสินคาในการเลือกใชเปนสื่อในการโฆษณา
สินคาและบริการตางๆ มากขึ้นในอนาคตนั้น นับเปนปจจัยดึงดูดใหมีผูประกอบการรายใหมๆ เขาสูธุรกิจดังกลาวเพิ่มขึ้นใน
อนาคต สงผลใหเกิดการแขงขันในธุรกิจที่รุนแรงขึ้น
อย างไรก็ตาม การดํา เนินธุรกิจเปน ผูประกอบการในการจัดหาและผลิตข อมูลขาวสารเพื่อเผยแพรผานสื่อ
โทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการสถานีขาวโทรทัศนเพื่อออกอากาศตอเนื่องตลอด 24
ชั่วโมงนั้น จําเปนตองมีประสบการณ และมีความพรอมดานบุคลากรขาว เครื่องมืออุปกรณ และฐานขอมูลขาว ซึ่งบริษัทฯ มี
ขอไดเปรียบในเรื่องดังกลาว ประกอบกับนโยบายในการผลิตรายการขาวของบริษัทฯ มุงเนนและใหความสําคัญกับการ
นํ า เสนอข า วอย า งเจาะลึ ก ถู ก ต อ ง เป น กลาง และรวดเร็ ว ฉั บ ไว รวมถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค า และบริ ก ารอย า ง
สม่ําเสมอ จึงทําใหที่ผานมา รายการโทรทัศน รายการวิทยุ เว็บไซต และการบริการรับขาวผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทฯ
ไดรับการยอมรับเรื่องคุณภาพและความนาเชื่อถือจากผูชมมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในสวนของธุรกิจสื่อโทรทัศน การที่บริษัท
ฯ มีความสัมพันธอันดีกับผูประกอบการเคเบิลทีวีทั่วประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย และสมาคมโทรทัศนดาวเทียม
(ประเทศไทย) จะเปนการชวยลดความเสี่ยงที่สถานีขาว Nation Channel ของบริษัทฯ จะมิไดถูกรับเลือกใหแพรภาพผาน
ระบบเคเบิลทีวี และจากผูชมที่ติดตั้งจานดาวเทียมดวย

สวนที่ 2 หนา 4

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

1.1.4 การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
การดําเนินธุรกิจสถานีขาว Nation Channel และรายการวิทยุของบริษัทฯ ในปจจุบันอยูภายใตบังคับของ พรบ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และพรบ.การประกอบกิจการฯ โดยภายใตกฎหมายดังกลาว ไดกําหนดให กสช. เปนผูมีหนาที่
จัดทําแผนแมบทการกระจายเสียงและโทรทัศนแหงชาติ จัดสรรคลื่นความถี่เกี่ยวกับการออกอากาศ การใหใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการ รวมถึงการกํากับดูแลการเชื่อมตอบริการของผูประกอบการแตละราย
อยางไรก็ตาม จากการที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหมแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2550 กําหนดให
รวม กสช. และ กทช. เขาเปนองคกรเดียวกัน ทําใหในปจจุบัน อยูระหวางการดําเนินการแกไขพรบ.องคกรจัดสรรคลื่น ความ
ถี่ฯ และจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งระหวางการดําเนินการในเรื่องดังกลาว อาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
เพิ่มเติมจากเดิมทั้งในทางเขมงวดมากขึ้นหรือผอนคลายลง ในกรณีที่กฎระเบียบมีความเขมงวดขึ้นกวาเดิม อาจสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และผูประกอบการสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุในปจจุบัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการติดตาม
ขอมูลความคืบหนาในเรื่องดังกลาวอยางใกลชิด เพื่อเตรียมความพรอมใหบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได นอกจากนี้ ตามโครงสรางรายได บริษัทฯ ยังมีแหลงรายไดจากธุรกิจอื่นๆ หลายดาน ซึ่งจะ
ชวยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากธุรกิจสถานีขาว Nation Channel ไดในระดับหนึ่ง
1.1.5 การขยายตัวของสื่อโฆษณาใหม
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน ไดกอใหเกิดการพัฒนาสื่อใหมๆ ที่เปนทางเลือกในการโฆษณา
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสื่อรูปแบบเดิมอยางสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุ เชน เว็บไซต สื่อนอกบาน (Out of Home
Media) สงผลใหบริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) และบริษัทผูผลิตสินคาหรือบริการมีทางเลือกในการลงโฆษณา
ผานสื่อหลากหลายประเภทมากขึ้น ทําใหสวนแบงการตลาดของการโฆษณาผานสื่อรูปแบบเดิมถูกแบงไปยังสื่อใหมประเภท
อื่น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทฯ ณ ปจจุบัน ที่มาจากสื่อโทรทัศนได
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นวา สื่อโทรทัศนจะยังคงเปนสื่อโฆษณาที่ไดรับความนิยมจากกลุมผูบริโภคและ
ลูกคาโฆษณาตอไป จากการศึกษาของ AGB Nielsen พบวา มูลคาการโฆษณาผานสื่อโทรทัศนยังคงครองสวนแบงตลาด
สูงสุดมาโดยตลอดเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่น โดยในป 2551 สื่อโทรทัศนมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 57.14 ของมูลคา
ตลาดโฆษณารวม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รูปแบบ
การดําเนินชีวิต หรือรสนิยมของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคอาจเปลี่ยนไปรับขอมูลขาวสารผานสื่อรูปแบบใหมๆ แทนสื่อรูปแบบเดิม
มากขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการติดตามขอมูลขาวสารทางเทคโนโลยีและแนวโนมของสื่อรูปแบบใหมอยูเสมอ
รวมทั้ง ไดคิดสรางสรรคและขยายรูปแบบการใหบริการขอมูลขาวสารผานสื่อรูปแบบใหมๆ เพิ่มขึ้น เชน เว็บไซตขาว บล็อก
ขาว บริการรับขาว SMS และ MMS ทางโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใหสอดรับกับเทคโนโลยีและสนองตอความตองการของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
1.1.6 การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ
ความสําเร็จของบริษัทฯ ในฐานะผูผลิตรายการขาวคุณภาพ ที่มีความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับจาก
ประชาชน เกิดขึ้นจากความสามารถและประสบการณของบุคลากร ทั้งในสวนทีมขาว ผูประกาศ และฝายผลิตรายการ อัน
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรายการที่ผลิตโดยบริษัทฯ หรือดําเนินรายการโดยผูประกาศของบริษัทฯ มีจุดเดนดานการ
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นําเสนอขอมูลเชิงลึกไดอยางครบถวน เปนกลาง และรวดเร็วทันตอเหตุการณ ดังนั้น หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรหลักในสวน
ทีมขาว ผูประกาศ และฝายผลิตรายการดังกลาวไป อาจสงผลกระทบตอการผลิตรายการของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมขึ้นมา
อยางตอเนื่องทุกป โดยจัดใหมีโครงการอบรมของบริษัทฯ เชน โครงการสานฝนผูประกาศรุนใหม รวมทั้ง สงเสริมการพัฒนา
ความรูความสามารถในการทํางานเปนหมูคณะโดยไมยึดกับตัวบุคคล สงผลใหเมื่อบริษัทฯ ขาดบุคลากรในสวนหนึ่งสวนใด
ไป บริษัทฯ จึงสามารถจัดหาบุคลากรอื่นเขาปฏิบัติหนาที่แทนไดทันที โดยไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.2 ความเสี่ยงดานการบริหารการจัดการ
1.2.1 การถือหุนในบริษัทฯ โดยผูถือหุนรายใหญ
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป NMG ซึ่งเปน ผูถือ หุนรายใหญของบริษัทฯ 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 ในฐานะกรรมการบริษัทจํานวน
3 ทาน จากกรรมการทั้งหมดจํานวน 8 ทาน และในปจจุบัน บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับ NMG ในลักษณะเปน
การแลกเปลี่ยนความรวมมือทางธุรกิจ เชน การซื้อพื้นที่โฆษณาและเวลาโฆษณาระหวางกัน การที่บริษัทฯ ซื้อขอมูลขาวจาก
สํานักขาวเนชั่นของ NMG เพื่อใชในการผลิตขาวแพรภาพทางรายการโทรทัศนที่รวมผลิตกับสถานีโทรทัศน ฟรีทีวี สถานีขาว
Nation Channel ขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ และขอความ SMS สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริ ห าร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเห็ น ได ว า บริ ษั ท ฯ มี ก ารวางโครงสร า งการบริ ห ารงานโดยบุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ อยางชัดเจนและ
โปรงใส ซึ่งชวยถวงดุลอํานาจของกรรมการผูแทนจากผูถือหุนใหญไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ในกรณีการเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมในกิจการ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง และกิจการที่เกี่ยวของกัน
การอนุมัติรายการเหลานั้นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้ง บุคคลที่มีสวนได
เสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ ซึ่งจะชวยลด
ความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวได
1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.3.1 ความเสี่ยงในเรื่องของตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุนสามัญของบริษัทฯ
เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ และ NMG จะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เปนการเสนอ
ขายหุนสามัญกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจ
ไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว และ
บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตน และ
เห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ได ยกเวนในเรื่องการกระจาย
หุนใหแกผูถือหุนรายยอยไมต่ํากวา 300 ราย และตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินคาดวา ภายหลังการเสนอขายหุนแลวเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายใหแกผูถือหุนรายยอย
ครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
1.4 ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของ NMG จากการนํา
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม 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 ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ NMG ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนรวมไมเกิน 20,000,000 หุนหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 40.00 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย
แกประชาชน (50,000,000 หุน) ใหแกผูถือหุนทุกรายของ NMG ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-Emptive Right) เพื่อเปดโอกาส
ใหผูถือหุนของ NMG สามารถใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรักษาสิทธิในสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการ
ออกเสียงของผูถือหุนเดิม ทั้งนี้ ราคาที่จะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุนของ NMG ตามสัดสวน
การถือหุน จะเปนราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป โดยขอมูลเกี่ยวกับราคาเสนอขาย การกําหนดรายชื่อผู
ไดรับสิทธิ และอัตราสวนในการจัดสรร สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดในสวนที่ 2 หัวขอ 8 โครงสรางเงินทุน หนา 68
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