บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัทฯ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภายใตชื่อ บริษัท แน็ทคอน มีเดีย จํากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนบริษัท
ยอยในสายธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงของ NMG โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนในเชิง
ขาวสารและสาระความรู เผยแพรภาพทางสถานีโทรทัศนระบบไมเรียกเก็บคาบริการจากผูชม (“ฟรีทีวี” หรือ “Free TV”) ชอง
ตางๆ และโทรทัศนประเภทบอกรับสมาชิก (“เคเบิลทีวี”) ชองตางๆ และประกอบธุรกิจรวมผลิตรายการวิทยุและขาวตนชั่วโมง
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุคลื่นตางๆ โดยดําเนินการผาน NRN ซึ่งบริษัทฯ เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.98
ในป 2539 บริษัทฯ เขารวมเปนผูผลิตรายการขาวของสถานีโทรทัศนไอทีวี (ในปจจุบัน ไดเปลี่ยนชื่อเปนสถานี
โทรทัศนทีพีบีเอส) จากนั้น ป 2543 บริษัทฯ ไดเปนผูริเริ่มในการจัดตั้งสถานีขาว 24 ชั่วโมงแหงแรกของประเทศไทย ภายใต
ชื่อสถานีโทรทัศน “Nation Channel”
นับแตป 2546 เปนตนมา บริษัทฯ ไดเปลี่ยนและขยายชองทางการแพรภาพสถานีโทรทัศน Nation Channel
ใหกวางขวางมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมในอนาคต รวมทั้ง ไดขยายธุรกิจสูกลุมธุรกิจสื่อ
รูปแบบใหม (New Media) ดวยการนําขอมูลขาวสารของบริษัทฯ และ NMG มาพัฒนาเปนบริการดานขอมูลขาวสารใน
รูปแบบตางๆ เผยแพรผานชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม เชน เว็บไซต โทรศัพทเคลื่อนที่ ไอพีทีวี อุปกรณอิเลคทรอนิกส
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดพัฒนารูปแบบการหารายไดโดยการนําเนื้อหาสาระ (Content) และขอไดเปรียบดานตางๆ จาก
การประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศนมาตอยอดขยายไปสูธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เชน การผลิตและจําหนาย VCD และ DVD การจัดอบรม
สัมมนา การจัดนําเที่ยว และการจัดกิจกรรมพิเศษ
ตอมาในป 2550 เพื่อความชัดเจน และเกิดประโยชนสูงสุดตอการเติบโตและการบริหารงานในอนาคต บริษัทฯ
จึงรับโอนกิจการธุรกิจรายการวิทยุของ NRN ทั้งหมด มาดําเนินการแทน และดําเนินการปดกิจการของ NRN ซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จ ในป 2552 นอกจากนี้ ในป 2552 บริษัท ฯ รับเปนตัวแทนในการดําเนินธุรกิจสื่อรูปแบบใหมแกกลุมบริษัท NMG
ทั้งหมด เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ไดมีมติใหบริษัทฯ แปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาท เปน 170 ลานบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนตอประชาชนเปน
ครั้งแรก
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ป 2536

ป 2537

: จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2536 ภายใตชื่อบริษัท แน็ทคอน มีเดีย จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1 ลาน
บาท เพื่อดําเนินการธุรกิจผลิตรายการขาวในรูปแบบตางๆ แพรภาพทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวี และเคเบิลทีวี
: จัดตั้งบริษัทยอยภายใตชื่อ บริษัท เอ็นพีจีบรอดแคสติ้งเน็ทเวอรค จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนและชําระแลวเริ่มตน 1
ลานบาท โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.98 เพื่อดําเนินการธุรกิจรวมผลิตรายการวิทยุและขาวตนชั่วโมง
ออกอากาศทางคลื่น F.M. 90.5 MHz F.M. 97.0 MHz และ A.M.1107 KHz
: เปลี่ยนชื่อบริษัท เอ็นพีจีบรอดแคสติ้งเน็ทเวอรค จํากัด เปนบริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 1 ลานบาท เปน 3 ลานบาท โดยการเพิ่มทุนจํานวน 20,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท เปน 10 ลานบาท แบงออกเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ100 บาท เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม คือ NMG
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ป 2539

ป 2540
ป 2542
ป 2543

ป 2546

ป 2548
ป 2549

ป 2550

ป 2551

ป 2552

: เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปนบริษัท เนชั่น เทเลวิชั่น จํากัด
: เขารวมเปนผูผลิตรายการขาวของสถานีโทรทัศนไอทีวี
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท เปน 120 ลานบาท แบงออกเปน 1,200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม คือ NMG
: เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เปนบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
: ยุติการเปนผูรวมผลิตรายการขาวกับสถานีโทรทัศนไอทีวี
: จัดตั้งสถานีขาวโทรทัศน 24 ชั่วโมงแหงแรกของประเทศไทย ภายใตชื่อสถานีโทรทัศน “Nation Channel” แพรภาพทาง
สถานีโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิก UBC ชอง 8
: จัดทําเว็บไซต www.nationchannel.com และ www.nationradioonline.com เพื่อขยายชองทางในการเขาถึง
รายการโทรทัศนของ Nation Channel และรายการวิทยุของ NRN
: ยุติการออกอากาศ Nation Channel ทาง UBC ชอง 8 และเปลี่ยนการแพรภาพมายังสถานีโทรทัศนไททีวีชอง 1
(TTV ชอง 1) ผานทางระบบ MMDS คลอบคลุมพื้นที่การรับชมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้ง ขยายชอง
ทางการแพรภาพเพิ่มขึ้นทางเคเบิลทีวีทองถิ่นทั่วประเทศ และทีวีดาวเทียม ABS-1 ระบบ C-Band ครอบคลุมพื้นที่
การรับชมทั่วประเทศไทยและบางประเทศในทวีปยุโรป
: ขยายการดําเนินการธุรกิจดานการบริการสงขาวหรือรายงานภาพและเสียงของเหตุการณตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
รูปแบบ SMS และ MMS
: ขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไดแก การผลิตและจําหนาย VCD DVD การจัดอบรมสัมมนา เพื่อ
พัฒนารูปแบบการหารายไดจากเนื้อหาสาระและขอไดเปรียบตางๆ ที่บริษัทฯ มี
: เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เปน 10 บาทตอหุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ลานบาท เปน
140 ลานบาท มูลคาหุนละ 10 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม คือ NMG
: บรรลุขอตกลงความรวมมือกับสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย ในการจัดระเบียบและสนับสนุนการพัฒนาความ
แข็งแกรงของผูประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย ดวยการกําหนดชองรายการมาตรฐาน 40 อันดับแรกของ
เคเบิลทีวีทองถิ่นทุกรายใหเปนเหมือนกันทั่วประเทศ ซึ่งสงผลให Nation Channel ไดรับสิทธิใหแพรภาพประจําใน
เคเบิลทีวีทองถิ่นชอง 28
: NRN ขยายชองทางการออกอากาศขาววิทยุตนชั่วโมงไปยังสถานีวิทยุชุมชนในตางจังหวัด จํานวน 27 สถานี ทุก
ภูมิภาค
: จัดทําบล็อก (Weblog) ภายใตชื่อ www.oknation.net เพื่อเปนชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ขาว
: รับโอนกิจการธุรกิจรายการวิทยุของ NRN มาดําเนินการแทน
: เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ลานบาท เปน 240 ลานบาท แบงออกเปน 24,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม คือ NMG
: ขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไดแก การจัดนําเที่ยว
: ขยายชองทางการแพรภาพ Nation Channel โดยสงสัญญาณแบบ Free-to-air ผานดาวเทียม NSS-6 ในระบบ KUBand ครอบคลุมพื้นที่การรับชมทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย และนําชอง Nation Channel แพรภาพสดผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) รวมกับบริษัท Doo Plus TV
: รวมกับบริษัท วี.เอ. แอนด ซันส จํากัด และบริษัท แอดวานซ แอคทิวิตี้ จํากัด ในการรวมผลิตรายการวิทยุออก
อากาศทางคลื่น F.M. 102.0 MHz ภายใตชื่อสถานี “คลื่นคนทํางาน”
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: ลดทุนจดทะเบียนจาก 240 ลานบาท เปน 120 ลานบาท เพื่อลางขาดทุนสะสม
: ดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จาก 10 บาทตอ
หุน เปน 1 บาทตอหุน พรอมทั้ง เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ลานบาท เปน 170 ลานบาท ดวยการเพิ่มทุนจํานวน
50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหญ จํานวน 50 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก
: เปลี่ยนดาวเทียมในการสงสัญญาณภาพและเสียงของ Nation Channel จากดาวเทียม ABS-1 ระบบC-Band เปน
ดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band
: ดําเนินการปดกิจการของ NRN ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2552

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสาร (Content Provider) เพื่อเผยแพรผานสื่อประเภทตางๆ
อันไดแก สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม
สําหรับธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศนนั้น จากประสบการณทางดานงานขาวและการผลิต
รายการโทรทัศนเชิงขาวสารและสาระความรูที่สะสมยาวนานมาอยางตอเนื่องกวา 15 ป ทําใหบริษัทฯ เปนผูริเริ่มและดําเนิน
การสถานีโทรทัศน Nation Channel สถานีขาว 24 ชั่วโมงแหงแรกของประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตการใหบริการครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศและทั่วโลก ผานชองทางการรับชมหลัก 6 ชองทาง ไดแก สถานีโทรทัศนไททีวีชอง 1 (TTV ชอง 1) ผานทางระบบ
MMDS เคเบิลทีวีทองถิ่นทั่วประเทศทางชอง 28 ทีวีดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band ทีวีดาวเทียม NSS-6 ระบบ KU-Band
เว็บไซต www.nationchannel.com และโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยสถานีขาว Nation Channel มุงเนนการนําเสนอขาวที่ทันตอ
เหตุการณ เจาะลึก และวิเคราะหเนื้อหาอยางเปนกลาง จากบุคลากรทีมขาวที่มีประสบการณ ภายใตแนวคิด “ในสนามขาวเรา
คือตัวจริง” จึงทําใหสถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนเชิงขาวสารและสาระความรูที่ผลิตโดยบริษัทฯ ไดรับ
ความเชื่อถือในคุณภาพและคงความนิยมจากผูชมมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรวมผลิตรายการโทรทัศนกับ
สถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองตางๆ ไดแก สถานีโทรทัศนชอง 3 ชอง 5 ชอง 9 และชอง 11 ซึ่งสวนใหญเปนรายการประเภทขาว
และสาระความรูเชนกัน
ทั้งนี้ จากการที่ธุรกิจสื่อโทรทัศนของบริษัทฯ อันไดแก สถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนที่แพร
ภาพทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวี ไดรับความนิยมจากผูชม บริษัทฯ จึงไดนําขอไดเปรียบจากประสบการณการประกอบธุรกิจสื่อ
โทรทัศนที่มีอยูทั้งดานเนื้อหาขอมูล คุณภาพบุคลากร ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณ และชื่อเสียงของบริษัทฯ มาตอ
ยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องตางๆ เชน การจัดจําหนายเทปรายการโทรทัศนในรูปแบบ VCD DVD การอบรมสัมมนา
การจัดนําเที่ยว และการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ ทั้งในดานการเพิ่มชองทางการหารายได
และสรางเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณใหเปนที่รูจักของกลุมผูชมและลูกคาเปาหมายไดกวางขวางมากขึ้น
ดานธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารผานสื่อวิทยุ บริษัทฯ เปนผูรวมผลิตรายการวิทยุเชิงขาวสารและสาระ
ความรู ออกอากาศผานทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล และยังเปนผูผลิตรายการขาวสั้นตนชั่วโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz F.M.102.0 MHz A.M.
1107 KHz และสถานีวิทยุชุมชนจํานวน 27 สถานี กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ธุรกิจจัดหาและผลิตขอมูลขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม บริษัทฯ ไดพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารใน
รูปแบบใหมๆ เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการขอมูลขาวสาร ใหสอดรับกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมผูบริโภคที่เปลี่ยน
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แปลงไป และกาวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ธุรกิจของบริษัทฯ ในดานนี้ ประกอบดวย
1.) การบริการขอมูลขาวสารผานเว็บไซต ไดแก
- www.nationchannel.com เว็บไซตเผยแพรรายการของสถานีขาว Nation Channel
- www.oknation.net บล็อกใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสารเผยแพรสู
สาธารณชน
- 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 เว็บไซตกิจกรรมทบทวนความรูดานวิชาการสําหรับเยาวชนที่เตรียมตัวสอบเขา
มหาวิทยาลัย
http://breakingnews.nationchannel.com เว็บไซตที่นําเสนอสรุปขาวสั้นจากสถานีขาว Nation
Channel และหนังสือพิมพเดอะเนชั่น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบริการเปนตัวแทนในการขายโฆษณาใหแกเว็บไซตหนังสือพิมพของ NMG และ
เว็บไซตของบริษัทภายนอก ไดแก www.pantip.com www.exteen.com และ www.beartai.com
2.) การบริการขอมูลขาวสารหรือรายงานภาพและเสียงของเหตุการณตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบ
SMS (Short Message Service) และ MMS (Multimedia Messaging Service) รวมทั้ง ใหบริการเปนตัวแทนในการดําเนิน
กิจกรรมการตลาดสําหรับบริการ SMS และ MMS ของหนังสือพิมพในกลุมบริษัท NMG
ทั้งนี้ โครงสรางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แสดงไวตามแผนภาพดานลางนี้
แผนภาพโครงสรางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2552
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น

ธุรกิจสื่อโทรทัศน

ธุรกิจสื่อวิทยุ

ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม

สถานีขาว Nation Channel

F.M. 90.5 MHz

เว็บไซต

รวมผลิตรายการกับสถานีโทรทัศน
ฟรีทีวี

F.M. 102.0 MHz

SMS/ MMS

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
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2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ชวงป 2549 – 2551 และชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2552 *
กลุมธุรกิจ
รายไดจากธุรกิจสื่อโทรทัศน***
รายไดจากธุรกิจสื่อวิทยุ
รายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม
รายไดอื่นๆ
รวมรายได

2549
มูลคา รอยละ
193.57
77.79
25.43
10.22
27.71
11.14
2.11
0.85
248.82 100.00

2550**
มูลคา รอยละ
292.33
89.36
22.58
6.90
11.70
3.58
0.51
0.16
327.12 100.00

2551**
มูลคา รอยละ
310.22
87.43
14.27
4.02
17.51
4.93
12.83
3.62
354.83 100.00

หนวย : ลานบาท
ม.ค. – มิ.ย. 2552
มูลคา รอยละ
152.82
71.68
9.85
4.62
47.06
22.08
3.46
1.62
213.19 100.00

หมายเหตุ * โครงสรางรายไดนี้เปนโครงสรางรายไดที่หักรายการระหวางกันแลว โดยขอมูลในป 2549 ไดมีการจัดประเภทรายไดใหม เพื่อใหสามารถ
เทียบเคียงไดกับงบการเงินในป 2550 และ 2551 ดังนั้น ขอมูลในตารางนี้อาจมีความแตกตางกับขอมูลตามที่ปรากฎในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
** ในป 2550 และ 2551 รายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหมทั้งหมดจะบันทึกเปนรายไดโดยตรงของ NMG และบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจสื่อ
รูปแบบใหมในรูปแบบคาบริหารจัดการที่เรียกเก็บจาก NMG และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการจัดโครงสรางในการดําเนินงาน ในป
2552 บริษัทฯ จะรับรูรายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหมนี้เต็มจํานวน
*** รายไดจากธุรกิจสื่อโทรทัศน ประกอบดวย รายไดจากการขายเวลาโฆษณาของสถานีขาว Nation Channel และรายการโทรทัศนที่รวม
ผลิตกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี การรับจางผลิตสารคดีสั้น คาเชาเวลาของสถานีขาว Nation Channel และรายไดจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายระยะสั้นที่จะเพิ่มความนิยมและสวนแบงตลาดในทุกผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ
เพื่อเพิ่มรายไดและสรางความมั่นคงแกฐานะทางการเงิน ดวยการพัฒนารายการโทรทัศน รายการวิทยุ การบริการขอมูล
ขาวสารผานสื่อรูปแบบใหมตางๆ ใหมีคุณภาพทั้งในดานความถูกตอง นาเชื่อ ถือ เปนกลาง รวดเร็วทันเหตุการณ อยา ง
สรางสรรค และสอดรับกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ควบคูกับการเพิ่มศักยภาพเครื่องมืออุปกรณสูระบบดิจิตอล
อยางเต็ มรูป แบบ เพื่อ เพิ่มประสิท ธิ ภ าพในการทํา งาน และรองรับ ตอแผนการขยายธุรกิจดา นสื่อรู ปแบบใหมในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุงรักษามาตรฐานคุณภาพของบุคลากร และเรงพัฒนาบุคลากรใหมๆ อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งหมดนี้ เพื่อผลักดันใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายระยะยาวในการเปนผูนําในธุรกิจจัดหาและผลิต
ขอมูลขาวสารที่ไดรับความเชื่อถือในคุณภาพและสามารถเขาถึงผูบริโภคทุกกลุมผานสื่อตางๆ รวมทั้ง กาวทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในธุรกิจได
2.5 ขอไดเปรียบทางธุรกิจ
2.5.1 บริษัทฯ มีรายไดจากหลายธุรกิจ
จากการที่บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการดานจัดหาและผลิตขอมูลขาวสาร (Content Provider) ที่มีชองทางใน
การเผยแพรผานสื่อตางๆ หลายประเภท ทั้งสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม ประกอบกับบริษัทฯ ไดมีการนําขอมูล
ขาวสารและภาพที่มีไปดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ดวยการผลิตสินคา จัดหาบริการ และสรางสรรคกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ตามที่
กลาวมาขางตนนั้น ทําใหบริษัทฯ มีแหลงรายไดที่หลากหลาย เชน รายไดจากการขายโฆษณาทางสื่อตางๆ รายไดจากคา
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สมาชิกบริการสงขอมูลขาวสารทางโทรศัพทเคลื่อนที่ รายไดจากการจําหนาย VCD และ DVD รายไดจากการจัดอบรมสัมมนา
รายไดจากธุรกิจนําเที่ยว รายไดจากการจัดกิจกรรมพิเศษ เปนตน ซึ่งชวยใหบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่
อาจเกิดจากการลดลงของรายไดจากการประกอบธุรกิจดานใดดานหนึ่งได
2.5.2 บริษัทฯ มียุทธศาสตรการแขงขันเชิงรุก และมุงแสวงหาโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจ
บริษัทฯ ดําเนินนโยบายการตลาดในเชิงรุก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายไดของบริษัทฯ ดวยวิธีการให
ฝายขายในทุกธุรกิจเชื่อมโยงการขายสื่อตางๆ ของบริษัทฯ (Cross Selling) ไปพรอมกัน รวมถึง มีการประสานความรวมมือ
ดานธุรกิจกับ NMG ซึ่งเปนผูนําในธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ ในการบูรณาการสื่อตางๆ ที่มีอยูเขาดวยกัน (Intergrated Media)
เพื่อใหสามารถนําเสนอบริการที่สนองตอบตอความตองการของลูกคาไดอยางดีที่สุด เปนการเพิ่มโอกาสใหสื่อตางๆ ของ
บริษทั ฯ ไดรับความสนใจจากบริษัทตัวแทนโฆษณา และบริษัทเจาของสินคาที่มองหาสื่อที่หลากหลายและครบวงจร
นอกจากกลยุทธในการมุงใชประโยชนรวมกันในทุกธุรกิจอยางเต็มที่แลว บริษัทฯ ยังไมหยุดนิ่งในการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ เพื่อเพิ่มรายไดและสรางผลกําไรของบริษัทฯ ใหมากขึ้น โดยในป 2553 นี้ บริษัทฯ มีแผนงานในการ
ลงทุนชองรายการโทรทัศนใหม ภายใตแนวคิด “สถานีวัยรุนเพื่อคนรุนใหม” เพื่อสรางชองทางการเขาถึงกลุมผูชมเปาหมายที่มี
อายุระหวาง 15 – 25 ป ที่จะเปนฐานผูชมของสถานีขาว Nation Channel ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่จะ
นําตราสินคา (Brand) ของสถานีขาว Nation Channel ซึ่งเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากสาธารณชนโดยทั่วไป มาพัฒนา
ตอยอดสูธุรกิจการจัดฝกอบรมวิชาชีพดานสื่อสารมวลชนในสื่อโทรทัศนและวิทยุอยางเต็มรูปแบบ เชน ผูประกาศขาว ผูสื่อขาว
ผูผลิตรายการโทรทัศนและวิทยุ เปนตน ภายหลังจากที่ประสบความสําเร็จในโครงการนํารองที่บริษัทฯ จัดขึ้นในชวง 1 - 2 ป ที่
ผานมา
2.5.3 บริษัทฯ วางตําแหนงสินคาและบริการที่แตกตางโดดเดนจากผูประกอบการรายอื่น
การที่บริษัทฯ กําหนดแนวคิดในการดําเนินการชองรายการโทรทัศนและรายการวิทยุใหเปนสถานีโทรทัศน
และสถานีวิทยุที่มุงนําเสนอรายการขาวและสาระเปนหลักนั้น แสดงใหเห็นถึงการวางตําแหนงชองรายการโทรทัศนและรายการ
วิทยุที่แตกตางจากผูประกอบการรายอื่น ซึ่งสวนใหญจะมุงนําเสนอรายการประเภทสาระความรูและรายการบันเทิง และเมื่อ
ประกอบกับเนื้อหารายการที่มีคุณภาพในแงความถูกตอง นาเชื่อถือ เปนกลาง ทันเหตุการณ และโดดเดนในการวิเคราะห
เจาะลึก ผานรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย จึงสงผลใหสถานีขาว Nation Channel ซึ่งเปนสถานีขาวโทรทัศน 24 ชั่วโมงแหง
แรกของประเทศ และรายการวิทยุ FM 90.5 MHz ของบริษัทฯ เปนชองรายการโทรทัศนและรายการวิทยุที่ไดรับความนิยมและ
ความเชื่ อ ถื อ จากกลุ ม ผู ช มผู ฟ ง ที่ ส นใจติ ด ตามข า วสารมาโดยตลอด เช น เดี ย วกั บ การบริ ก ารส ง ข อ มู ล ข า วสารผ า น
โทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS และ MMS) และเว็บไซต เชน เว็บไซต www.oknation.net บล็อกขาวแหงแรกของประเทศไทยที่ให
ประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการเสนอขอมูลขาวสารสูสาธารณชน เสมือนหนึ่งเปนผูสื่อขาว
2.5.4 ผูบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ผูบริหารหลักของบริษัทฯ มีประสบการณในการบริหารและดําเนินงานธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุในประเทศไทย
มาเปนระยะเวลากวา 15 ป อีกทั้ง มีความสัมพันธและความรวมมืออันดีกับสื่อมวลชนชั้นนําทั้งในและตางประเทศ ซึ่งความรู
ความสามารถและประสบการณของผูบริหารบริษัทฯ นี้ จะเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหการบริหารงานประสบความสําเร็จ
อยางตอเนื่องและบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่วางไว
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2.5.5 บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
จากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรวา เปนปจจัยหลักที่ทําใหการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร โดยใหการฝกอบรมและ
การศึกษาดูงานกับองคกรสื่อชั้นนํา ตลอดจน มีการจัดทําหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ เพื่อใชในการฝกฝนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรรุนใหมๆ ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนดและเพียงพอตอแผนการขยายธุรกิจใน
อนาคต อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดแสดงความสามารถและความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน เพื่อให
บุคลากรทุกคนมีความมั่นใจและสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จของการพัฒนาทีมงานอยาง
มั่นคงและยั่งยืน
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