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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 33.67 ลานบาท โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภททรัพยสิน
อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
ยานพาหนะ
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ
สํานักงาน
สวนปรับปรุงสินทรัพยที่เชา

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เปนเจาของ
เปนเจาของ
เปนเจาของ

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
29.51
1.66
0.90

เปนเจาของ

1.60

ไมมี

ไมมี
ไมมี
ไมมี

5.2 สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว
บริษัทฯ เชาที่ดิน อาคาร สํานักงาน เพื่อประกอบธุรกิจ โดย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 มีรายละเอียดของ
สัญญาดังนี้
รายละเอียด

ระยะเวลาสัญญา
เริ่มตน
สิ้นสุด
รวมเวลา
หองชุดเลขที่ 1858/51-56 ชั้นที่ 12 และ 1 พฤษภาคม 30 เมษายน
2 ป
หองชุดเลขที่ 1858/57-62 ชั้นที่ 13 และ
2552
2554
พื้นที่สวนกลางประมาณ 28 ตร.ม. ใน
อาคารชุ ด เนชั่ น ทาวเวอร เลขที่ 1858
ถนนบางนาตราด กรุงเทพฯ รวมเนื้อ ที่
ประมาณ 2,391.18 ตร.ม.
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ภาระผูกพัน
ไมมี

ระยะเวลา
คงเหลือ
2 ป โดยสามารถ
ตอสัญญาเชาได
เพิ่มอีก 1 ป โดย
ไมตองทําสัญญา
ฉบับใหม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

5.3 นโยบายในการบริหารลูกหนี้การคา
ในการใหบริการและการขายสินคา โดยปกติบริษัทฯ มีการใหสินเชื่อเปนเวลา 90 วัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 108.58 ลานบาท โดยมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 124.61
ลานบาท เปนลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 17.05 ลานบาท และเปนลูกหนี้การคากิจการอื่นๆ จํานวน 107.55
ลานบาท โดยมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 16.02 ลานบาท และมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 2.85 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิจํานวน 108.07 ลานบาท โดยมีลูกหนี้การคากอนหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 114.29 ลานบาท เปนลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 11.88 ลานบาท และเปนลูกหนี้
การคากิจการอื่นๆ จํานวน 102.41 ลานบาท โดยมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.23 ลานบาท และมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 1.73 ลานบาท ซึ่งในการพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะ
ประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา และลูกหนี้จะถูกตัด
จําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
5.4 นโยบายในการบริหารสินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ไดแก เสารับสัญญาณระบบ MMDS วัสดุของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือจํานวน 6.14 ลานบาท เปนสินคาสําเร็จรูป 5.98 ลานบาท และเปนวัสดุของใช
สิ้นเปลืองและอื่นๆ 0.16 ลานบาท โดยมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยจํานวน 1.09 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ
สุทธิจํานวน 5.06 ลานบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 3.23 ลานบาท เปนสินคาสําเร็จรูป 5.94
ลานบาท และเปนงานระหวางถายทํา 0.55 ลานบาท โดยมีการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยจํานวน 3.26 ลานบาท ซึ่งผูบริหารจะ
พิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากมูลคาทางเศรษฐกิจของสินคาคงเหลือที่คาดวาจะไดรับคืน
5.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 1 บริษัท ไดแก NRN ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 3.00 ลานบาท และบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.98 ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนจํานวน 2.99 ลาน
บาท อยางไรก็ตาม ที่ประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ไดมีมติในเรื่องการรับโอน
และการโอนกิจการ NRN แกบริษัทฯ เพื่อแกปญหาการบริหารจัดการที่ซ้ําซอน และเพื่อประโยชนทางการคาและนโยบาย
ประหยัดคาใชจายของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ NRN ไดมีมติใหจดทะเบียนเลิกกิจการ ซึ่ง NRN จด
ทะเบียนเลิกกิจการตอกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 และปจจุบันอยูในขั้นตอนการชําระบัญชี
อยางไรก็ดี หากในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนในบริษัทใดเพิ่มเติม จะตองเปนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลัก และมีแนวโนมที่จะเติบโตไดในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการดังกลาวภายใตขอกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
และหากเปนไปได บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการจัดสงตัวแทนของบริษัทฯ เขาไปเปนกรรมการเพื่อรวมกําหนดนโยบายและ
กลยุทธ และ/หรือ การจัดสงบุคลากรเขารวมบริหารจัดการดําเนินการ แลวแตกรณี
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