บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1 งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานของผูสอบบัญชี
สําหรับป 2549 - 2550 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ตรวจสอบโดยนายวินิจ ศิลามงคล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดตรวจสอบงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินของ
บริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
สําหรับป 2551 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ตรวจสอบโดยนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดตรวจสอบงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินของ
บริษัทฯ ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
สําหรับไตรมาส 2 ป 2552 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สอบทานโดยนายวิเชียร ธรรม
ตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2552 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ของบริษัทฯ โดยผูสอบบัญชีไดรายงานวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตอง
ตามที่ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน
ตารางแสดงรายการงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552
หนวย : พันบาท
รายการ

2549

2550

2551

ม.ค. – มิ.ย. 2552

รายได
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ

246,706

326,616

341,994

209,732

2,115

507

12,832

3,458

248,821

327,123

354,826

213,190

224,427

257,432

260,350

160,135

47,742

48,315

63,134

34,902

รวมคาใชจาย

272,169

305,747

323,484

195,037

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได

-23,348

21,376

31,342

18,153

ดอกเบี้ยจาย

13,571

9,928

4,435

1,098

ภาษีเงินได

4,950

846

0

0

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป / งวด

-41,869

10,602

26,907

17,055

กําไร (ขาดทุน) สุทธิของผูถือหุนของบริษัท

-41,871

10,602

26,907

17,054

-2

0

0

1

รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายสินคาและการใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
รายการ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอี่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนชําระแลว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท
สวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนวย : พันบาท

30 มิ.ย.2552

2549

2550

2551

8,045
0
78,219
13,318
0
0
7,946
7,271
114,799

3,311
0
90,374
47,821
4,606
0
6,236
13,575
165,923

14,745
0
108,581
7,882
3,068
5,000
5,057
9,013
153,346

22,871
19,979
108,065
24,768
2,068
0
3,233
10,052
191,036

89,049
0
11,615
19,859
120,523
235,322

72,026
0
9,062
1,513
82,601
248,524

52,361
261
16,783
892
70,297
223,643

33,672
387
16,927
2,783
53,769
244,805

57,059
25,129
145,500
1,329
30,153
259,170

58,230
15,993
35,500
8
52,038
161,769

46,757
8,914
0
0
54,310
109,981

45,654
18,792
0
0
49,642
114,088

140,000
-163,859
-23,859
11
-23,848
235,322

240,000
-153,257
86,743
12
86,755
248,524

240,000
-126,350
113,650
12
113,662
223,643

120,000
10,705
130,705
12
130,717
244,805
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บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549-2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดบัญชี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการขายอุปกรณ
รายไดคางรับตัดบัญชี
ขาดทุนจากสินคาลาสมัย
ภาษีเงินได

2549

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
รายไดคางรับ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายภาษีเงินได
จายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับ (ใหกูยืม) ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ขาย (ซื้อ) อุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากการออกหุนทุน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันตนป/งวด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นป/งวด

2550

2551

หนวย : พันบาท

ม.ค.-มิ.ย. 2552

-41,869

10,602

26,907

17,055

25,599
6,124
-85
13,571
1,678
-151
0
0
4,950
9,817

23,819
7,789
-29
9,928
4,967
0
0
0
846
57,922

26,723
0
-76
4,435
2,660
0
10,220
1,086
0
71,955

13,182
3,826
-185
1,098
1,734
-3,169
0
2,173
0
35,714

-21,920
-5,506
0
-5,965
247
1,442
0
-6,438
2,343
0
-6,686
-7,247
-13,628
-53,541

-17,122
-34,503
-1,694
1,710
0
-748
0
7,874
-9,136
0
22,122
-7,378
-10,165
8,882

-20,867
29,719
1,538
92
0
3,858
0
621
-7,079
0
2,272
-7,730
-4,435
69,944

-1,218
-16,887
1,000
-349
0
-1,039
-3,970
-1,891
9,878
-3,360
-1,308
0
-1,098
15,472

85
0
0
-7,468
0
-7,383

29
0
0
-4,816
0
-4,787

76
0
-5,000
-6,323
-290
-11,537

185
-19,979
5,000
8,731
-180
-6,243

-16,302
-35,000
-14,000
112,500
20,000
67,198
6,274
1,771
8,045

1,171
-110,000
0
0
100,000
-8,829
-4,734
8,045
3,311

-11,473
-35,500
0
0
0
-46,973
11,434
3,311
14,745

-1,103
0
0
0
0
-1,103
8,126
14,745
22,871
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12.1.3 ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
รายการ
2549
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
(เทา)
0.44
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
(เทา)
0.33
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
(เทา)
-0.23
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
(เทา)
2.89
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
124.62
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
(เทา)
45.22
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
(วัน)
7.96
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
(เทา)
9.37
ระยะเวลาชําระหนี้
(วัน)
38.43
Cash Cycle
(วัน)
94.16
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
(%)
9.03%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
-9.46%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
(%)
N/A
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
-16.83%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
(%)
N/A
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
(%)
-18.67%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
(%)
-16.88%
อัตราการหมุนของสินทรัพย
(เทา)
1.11
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(เทา)
N/A
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
(เทา)
-2.58
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (เทา)
-0.73
ขอมูลตอหุน
มูลคาที่ตราไวตอหุน
(บาท)
10.00
- ขอมูลตามงบการเงิน
กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)
-3.10
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน
(บาท)
-1.76
- ขอมูลที่คํานวณโดยวิธี Fully Diluted
กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)
-2.99
มูลคาหุนตามบัญชีตอหุน
(บาท)
-1.70
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2550

2551

ม.ค.-มิ.ย.2552

1.03
0.58
0.04
3.16
113.96
36.30
9.92
12.52
28.75
95.12

1.39
1.12
0.51
2.91
123.84
46.11
7.81
20.91
17.22
114.43

1.67
1.32
0.28
3.51
102.51
82.77
4.35
23.12
15.57
91.29

21.18%
6.54%
41.55%
3.24%
33.71%

23.87%
9.16%
223.16%
7.58%
26.85%

23.65%
8.66%
85.23%
8.00%
27.91%

4.38%
42.74%
1.35

11.40%
86.23%
1.50

14.56%
140.58%
1.82

1.86
1.98
0.08

0.97
16.77
1.31

0.87
15.09
(3.73)

10.00

10.00

1.00

0.54
4.45

1.12
4.74

0.14
1.09

0.44
3.61

1.12
4.74

0.14
1.09
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
12.2.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา
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
2550 นั้น สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทฯ ไดมีการรวมผลิตรายการในสถานีโทรทัศนฟรีทีวีเพิ่มขึ้น สงผลใหมรี ายไดจากการ
ขายโฆษณาในสื่อโทรทัศนและการรับจางผลิตงานเพิ่มมากขึ้น
บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 2.11 ลานบาท 0.51 ลานบาท และ 12.83 ลานบาท ในป 2549-2551 ตามลําดับ
โดยรายไดอื่นในป 2549 สวนใหญเกิดจากการไดรับคืนเงินสมทบและผลประโยชนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 1.40
ลานบาท ในขณะที่รายไดอื่นในป 2551 สวนใหญเกิดจากการกลับรายการคาใชจายคางจายที่มียอดคงคางอยูในบัญชีเปน
เวลานาน
ในป 2549 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิจํานวน 41.87 ลานบาท และปรับตัวสูงขึ้นเปนผลการ
ดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิจํานวน 10.60 ลานบาท และ 26.91 ลานบาท ในป 2550 และป 2551 ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุที่บริษัทฯ
สามารถมีผลกําไรในป 2550 จากเดิมที่มีผลขาดทุนนั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ มีรายไดที่สูงขึ้นมากจากการรวมผลิตรายการใน
สถานีโทรทัศนฟรีทีวีดังที่กลาวในขางตน ประกอบกับการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
ฯ มีตนทุนขายเพิ่มขึ้น 33.00 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.71 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของรายได
สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 9.03 ในป 2549 เปนรอยละ 21.18 ในป 2550 ประกอบกับ
ความสามารถในการควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยเทานั้น สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิที่
สูงขึ้น
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551 มีกําไรสุทธิจํานวน 26.91 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 รอยละ
153.79 หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 16.30 ลานบาท ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธินั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ มีรายไดที่สูงขึ้น
จาก 327.12 ลานบาท เปน 354.83 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับสวนแบงเวลาในการขายโฆษณาในการรวมผลิตรายการ
กับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีที่เพิ่มขึ้น (จากรายการที่มีอยูเดิม) ประกอบกับการกลับรายการคาใชจายคางจายที่มียอดคงคางอยูใน
บัญชีเปนเวลานานของบริษัทฯ จํานวน 12.40 ลานบาท โดยตนทุนการผลิตของบริษัทฯ ในสวนที่เปนตนทุนคงที่ไมปรับตัว
สูงขึ้นมากนัก ในขณะที่ตนทุนผันแปรปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น โดยบริษัทฯ มีตนทุนขายในป 2551 จํานวน 260.35
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 2.92 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.13 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่นอยกวาการ
เพิ่มขึ้นของรายไดคอนขางมาก สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.18 ในป 2550 เปนรอยละ 23.87
ในป 2551 ในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 30.67 หรือเพิ่มขึ้น 14.82 ลานบาท เนื่องจาก
บริษัทฯ มีคาใชจายในการตลาดสูงขึ้นจาก 8.45 ลานบาท เปน 16.10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.65 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้น
ของคาคอมมิชชั่น เนื่องจากยอดขายที่สงู ขึ้นและการทําโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัทฯ ประกอบกับคาใชจายดาน
บุคลากรและคาใชจายสํานักงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก 24.97 ลานบาท เปน 34.97 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพนักงาน
ฝายการตลาด ในป 2551 ในขณะที่บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายลดลงจาก 9.93 ลานบาท เปน 4.43 ลานบาท หรือลดลงจํานวน
5.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.33 สาเหตุจากความสามารถในการสรางรายไดที่สูงขึ้น ทําใหภาระหนี้สินลดลง และบริษัทฯ
ไมมีภาระการจายภาษีเงินได เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน และไดนํามาใชในการคํานวณกําไรเพื่อ
เสียภาษีในปปจจุบัน ซึ่งจากเหตุผลที่กลาวในขางตน สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิที่สูงขึ้นในป 2551
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สําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม 213.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอน 49.81 ลานบาท หรือรอยละ 30.49 ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการรวมผลิต
รายการกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
รวมทั้งรายไดจากการขายโฆษณาทางเว็บไซตและรายไดคาบริการรับขาวผานโทรศัพท
เคลื่อนที่ (SMS)
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 17.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4.01 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
30.73 ซึ่งเปนผลมาจากรายไดที่ปรับตัวสูงขึ้นจํานวน 49.81 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.49 ในขณะที่ตนทุนขายและ
คาใชจายในการขายและบริหารที่ปรับตัวสูงขึ้น 47.21 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.94 ซึ่งปรับตัวสูงกวาการปรับตัวของ
รายไดเล็กนอย อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายที่ลดลง 1.41 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 56.22 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระ
หนี้สินที่ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิที่สูงขึ้นในไตรมาสนี้
12.2.2 ผลการดําเนินงานที่ผานมาของแตละธุรกิจ
รายไดจากการขายและบริการ
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 และสําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม 213.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 49.81 ลานบาท จากงวดเดียวกันของปกอน
หรือคิดเปนรอยละ 30.49 ซึ่งมีสาเหตุในการเพิ่มขึ้นในแตละธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจสื่อโทรทัศน ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานในธุรกิจโทรทัศนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องจํานวน 193.57 ลาน
บาท เมื่อเทียบกับรายไดจํานวน 292.33 ลานบาทในป 2550 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 51.02 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ที่
บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานในธุรกิจโทรทัศนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องจํานวน 310.22 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550
จํานวน 17.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.12 โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจสื่อโทรทัศนนั้นเนื่องมาจาก
บริษัทฯ มีรายไดจากการรวมผลิตรายการ รวมถึงการสงพิธีกรไปรวมดําเนินรายการกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวีชองตางๆ มากขึ้น
โดยสวนใหญมาจากรายการขาวขน คนขาว, ชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุน, จมูกมด, ชีพจรโลกวันนี้ และรายการเรื่องเดนเย็นนี้
ในขณะที่รายไดจากสถานีขาว Nation Channel เพิ่มขึ้นเล็กนอย จากรายไดคาเชาเวลาและการรับจางผลิต อยางไรก็ดี บริษัทฯ
คาดวาจะมีรายไดจากการขายโฆษณาในสถานีขาว Nation Channel สูงขึ้น จากความชัดเจนในจํานวนตัวเลขความนิยม (rating)
ที่เพิ่มขึ้นของผูชมเคเบิลทีวี (อางอิงจากงานวิจัยของ AGB Nielsen) ซึ่งคาดวาจะทําใหบริษัทตัวแทนโฆษณาหันมาใหความ
สนใจลงโฆษณาในเคเบิลทีวีมากขึ้น ในขณะที่รายไดจากธุรกิจเกี่ยวเนื่องลดลง เนื่องจากการจัดกิจกรรมพิเศษลดลง
สําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจสื่อโทรทัศนจํานวน
152.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 9.45 ลานบาท หรือรอยละ 6.59 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
รวมผลิตรายการกับสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
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ธุรกิจวิทยุ ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจวิทยุจํานวน 25.43 ลานบาท และลดลงเปน 22.58 ลานบาท ในป 2550 คิด
เปนอัตราการลดลงรอยละ 11.23 และปรับตัวลดลงเปน 14.27 ลานบาท ในป 2551 ลดลงจากป 2550 จํานวน 8.31 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 36.80 เนื่องจากมูลคาการใชงบโฆษณาผานสื่อโดยรวมลดลงทั้งอุตสาหกรรมจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ทําใหบริษัทฯ มีรายไดที่ลดลง อยางไรก็ตาม ในป 2552 บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มชองทางการออกอากาศรายการวิทยุคลื่นใหม
FM 102 MHz ซึ่งคาดวาจะทําใหรายไดจากธุรกิจวิทยุปรับตัวสูงขึ้น
สําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจวิทยุจํานวน 9.85
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 0.41 ลานบาท หรือรอยละ 4.31 จากรายไดของรายการวิทยุคลื่น FM 102 MHz
ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม (New Media) จากวิสัยทัศนของผูบริหารที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจของสื่อรูปแบบใหม ประกอบกับ
ขอไดเปรียบของกลุมบริษัทในเครือ NMG ที่มีความพรอมดานเนื้อหา (content) และบุคลากรทั้งในการผลิตและการขาย โดย
บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินธุรกิจดานสื่อรูปแบบใหม อันไดแก เว็บไซต และการบริการสงขอมูลขาวสารทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่ง
เปนการนําศักยภาพของทั้งกลุมบริษัทมาใชประโยชนรวมกัน โดยในป 2549 การดําเนินงานของธุรกิจสื่อรูปแบบใหมอยู
ภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ และทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหมในป 2549 จํานวน 27.71 ลานบาท
จากนั้นในป 2550 กลุมบริษัทไดมีการปรับโครงสรางโดยโอนการดําเนินงานของธุรกิจสื่อรูปแบบใหมมาอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของ NMG เพื่อใหการพัฒนาธุรกิจสื่อรูปแบบใหมของกลุมบริษัทในทุกๆ ผลิตภัณฑ เชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก
The Nation รวมถึง Nation Channel มีแนวทางเปนไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหในป 2550 และ ป 2551 รายไดจากธุรกิจ
สื่อรูปแบบใหมทั้งหมดถูกบันทึกเปนรายไดของ NMG และบริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินธุรกิจสื่อรูปแบบใหมนี้ในรูปของคา
บริหารจัดการเทานั้น โดยในป 2550-2551 บริษัทฯ มีรายไดจากคาบริหารจัดการธุรกิจสื่อรูปแบบใหมจํานวน 11.70 ลานบาท
และ 17.51 ลานบาทตามลําดับ
ตอมา ในเดือนธันวาคม 2551 คณะกรรมการของ NMG และคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นรวมกันให
ปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจสื่อรูปแบบใหมเพื่อเปนการสะทอนผลการดําเนินงานอยางแทจริง
โดยใหบริษัทฯซึ่งเปนผู
ดําเนินงานธุรกิจสื่อรูปแบบใหม อันประกอบดวยบริการสงขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS/MMS) และเว็บไซต รับรูรายได
จากธุรกิจนี้เขาที่บริษัทฯ โดยตรงเต็มจํานวน
สําหรับสินคาที่เปนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะเปนผูรับรูรายไดทั้งจํานวน โดยสินคาที่เปนของลูกคาภายนอก
และสินคาในเครือ NMG อาทิเชน กรุงเทพธุรกิจ และคมชัดลึก บริษัทฯ จะเปนผูรับรายไดจากลูกคาทั้งจํานวน และจะแบง
สวนแบงรายไดกอนหักคาใชจายในอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ตกลงไวกับลูกคา
ภายนอกใหกับ NMG
สําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากคาบริการธุรกิจสื่อรูปแบบ
ใหมจํานวน 47.06 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 39.33 ลานบาท หรือรอยละ 508.68 เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายไดจากคาบริหารจัดการในครึ่งปแรกของป 2551 ซึ่งมีจํานวน 7.73 ลานบาท ตามการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจเพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม ดังที่กลาวในวรรคกอน
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รายไดอื่น
บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 2.11 ลานบาท 0.51 ลานบาท และ 12.83 ลานบาท ในป 2549 ป 2550 และป
2551 ตามลําดับ โดยรายไดอื่นในป 2549 นั้นสวนใหญเกิดจากการไดรับคืนเงินสมทบและผลประโยชนจากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ จํานวน 1.40 ลานบาท ในขณะที่รายไดอื่นในป 2551 ประกอบดวย การกลับรายการคาใชจายคางจายที่มียอดคงคางอยู
ในบัญชีเปนเวลานานเปนจํานวน 12.40 ลานบาท ซึ่งการกลับรายการนี้ เปนรายการที่มิไดเกิดขึ้นเปนประจํา
สําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 3.46 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 0.62 ลานบาท หรือรอยละ 21.89 สวนใหญเกิดขึ้นจากกําไรจากการขายสินทรัพยใหแก
บริษัทคูสัญญาภายนอก
ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทฯ มีตนทุนขายในป 2549-2551 จํานวน 224.43 ลานบาท 257.43 ลานบาท และ 260.35 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการรอยละ 90.97 รอยละ 78.82 และรอย
ละ 76.13 ในป 2549-2551 ตามลําดับ
ตนทุนหลักในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2549 ไดแก เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานฝายผลิต คิด
เปนรอยละ 29.66 ของตนทุนรวม ตนทุนในการผลิตสื่อคิดเปนรอยละ 18.84 ของตนทุนรวม ตนทุนคาเชาเวลาออกอากาศคิด
เปนรอยละ 17.21 ของตนทุนรวม โดยมีคาเสื่อมราคารอยละ 10.22 ของตนทุนรวม
ตนทุนหลักในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2550 ไดแก ตนทุนในการผลิตสื่อคิดเปนรอยละ 23.67 ของ
ตนทุนรวม เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานฝายผลิต คิดเปนรอยละ 22.87 ของตนทุนรวม ตนทุนคาเชาเวลาออกอากาศ
คิดเปนรอยละ 18.40 ของตนทุนรวม ซึ่งเปนปกติตามลักษณะของธุรกิจประเภทการบริการ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีตนทุนจากการ
ใชบริการของแผนกตางๆ ของ NMG รอยละ 8.42 ของตนทุนขายรวม โดยสวนใหญเปนการใชบริการขาวและภาพขาวของ
สํานักขาวเนชั่น และบริการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และมีคาเสื่อมราคารอยละ 8.21 ของตนทุนรวม
ตนทุนหลักในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551 ไดแก เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานฝายผลิต คิด
เปนรอยละ 24.50 ของตนทุนรวม และตนทุนในการผลิตสื่อคิดเปนรอยละ 21.08 ของตนทุนรวม ตนทุนคาเชาเวลาออกอากาศ
คิดเปนรอยละ 20.54 ของตนทุนรวม โดยมีคาเสื่อมราคารอยละ 9.51 ของตนทุนรวม และมีตนทุนจากการใชบริการของแผนก
ตางๆ ของ NMG รอยละ 8.55 ของตนทุนขายรวม
ในป 2549-2551 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 47.74 ลานบาท 48.32 ลานบาท และ
63.13 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 0.57 ลานบาท และ 14.82 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 และรอยละ 30.67 ในป
2550-2551 ตามลําดับ โดยคาใชจายในการขายและบริหารหลักของบริษทั ฯ ในป 2549 ไดแก คาใชจายดานเงินเดือนและ
สวัสดิการพนักงาน รอยละ 28.70 ของคาใชจายรวม คาใชจายดานการตลาด ซึ่งเปนคาใชจายที่คอนขางผันแปรไปตามรายได
ของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 21.44 ของคาใชจายรวม และคาใชจายสวนกลางจากการใชบริการของแผนกตางๆ ของ NMG
รอยละ 6.31 ของคาใชจายรวม
คาใชจายในการขายและบริหารหลักของบริษัทฯ ในป 2550 ไดแก คาใชจายดานเงินเดือนและสวัสดิการ
พนักงาน รอยละ 30.79 ของคาใชจายรวม คาใชจายดานการตลาด คิดเปนรอยละ 17.49 ของคาใชจายรวม และคาใชจาย
สวนกลางจากการใชบริการของแผนกตางๆ ของ NMG รอยละ 4.77 ของคาใชจายรวม
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ในป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารหลักของบริษัทฯ ไดแก คาใชจายดานการตลาด คิดเปน
รอยละ 25.50 ของคาใชจายรวม คาใชจายดานเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน รอยละ 16.37 ของคาใชจายรวม และ
คาใชจายสวนกลางจากการใชบริการของแผนกตางๆ ของ NMG รอยละ 6.75 ของคาใชจายรวม
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 160.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน
39.54 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32.79 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีตนทุนขาย 120.60 ลานบาท โดยตนทุนขาย
ที่สูงขึ้นนี้เกิดจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ เปนผูรับรูรายไดและตนทุนในการดําเนินการของธุรกิจสื่อ
รูปแบบใหมโดยตรง (ตามที่กลาวในสวนของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม) ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนในการบริหารจัดการวิทยุ
คลื่นใหม FM 102 MHz ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายนี้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายสินคา
และการใหบริการ โดยบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร 34.90 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.17 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีคาใชจาย 27.23 ลานบาท เนื่องจากการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัยและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
นําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
กําไรสุทธิ
บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนที่เติบโตมาโดยตลอด โดยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 9.03 รอยละ 21.18 และรอย
ละ 23.87 ในป 2549-2551 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสรางรายไดไดสูงขึ้น ในขณะที่ตนทุนขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่
นอยกวา โดยที่คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ มีการปรับตัวตามที่กลาวไวในขางตน อยางไรก็ตาม อัตรากําไร
จากการดําเนินงานของบริษัทฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ -9.46 ในป 2549 เปนรอยละ 6.54 ในป 2550 เนื่องจากบริษัท
ฯ มีรายไดที่สูงขึ้นในขณะที่ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารปรับตัวขึ้นเพียงเล็กนอย สงผลใหบริษัทฯ มีกําไร
จากการดําเนินงานที่เปนบวกในป 2550 และอัตราสวนนี้ไดเพิ่มเปนรอยละ 9.16 ในป 2551 และจากการที่บริษัทฯ มีดอกเบี้ย
จายที่ลดลง สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2549-2551 เทากับ -41.87 ลานบาท 10.60 ลานบาท และ 26.91 ลานบาท
ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 52.47 ลานบาท และ 16.30 ลานบาท หรือรอยละ 125.32 และรอยละ 153.79 ใน
ป 2550-2551 ตามลําดับ โดยคิดเปนอัตรากําไรสุทธิในป 2549-2551 เทากับรอยละ -16.83 รอยละ 3.24 และรอยละ 7.58
ตามลําดับ
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปจากการดําเนินงานในป 2549 จํานวน 53.54 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานในป 2550 จํานวน 8.88 ลานบาท และมีอัตรากระแสเงินสดตอกําไรสุทธิรอยละ 83.78
เปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 69.94 ลานบาท ในป 2551 และมีอัตรากระแสเงินสดตอกําไรสุทธิรอยละ
259.95 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นอยางมากของอัตรากระแสเงินสดตอกําไรสุทธินั้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการ
ลดลงของรายไดคางรับและดอกเบี้ยจายที่ลดลง
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 23.65 เมื่อเทียบกับรอย
ละ 24.88 ในงวดเดียวกันของปกอน โดยการปรับตัวลดลงของอัตรากําไรขั้นตนนั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มชอง
ทางการออกอากาศวิทยุคลื่นใหม คือ FM 102MHz ซึ่งอยูในชวงเริ่มดําเนินการ รายไดจึงยังไมครอบคลุมรายจายทั้งหมดที่
เกิดขึ้น ในขณะที่อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดปรับตัวลดลงจากรอยละ 9.69 ในครึ่งปแรกของป 2551 เปน
รอยละ 8.66 ในงวดนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาลาสมัยและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการนําบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในขณะที่มีดอกเบี้ยจายที่ลดลง สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 17.05 ลานบาท เพิ่มขึ้น
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จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 4.01 ลานบาท หรือรอยละ 30.73 โดยคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 8.00 ในครึ่งปแรกของ
ป 2552 เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 7.98 ในงวดเดียวกันของปกอน
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในงวดครึ่งปแรกของป 2552 จํานวน 15.47 ลานบาท และมีอัตรา
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอกําไรสุทธิรอยละ 90.72 เปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 35.83
ลานบาท และอัตรากระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอกําไรสุทธิรอยละ 274.65 ในงวดเดียวกันของปกอน โดยสาเหตุของการ
ลดลงของอัตรากระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอกําไรสุทธินั้นเกิดจากการลดลงของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ่งเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของรายไดคางรับ และเจาหนี้การคา
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยในป 2550 เทากับรอยละ 33.71 เมื่อเทียบกับรอยละ 26.85 ในป 2551 ทั้งนี้
แมวากําไรสุทธิในป 2551 จะสูงกวากําไรสุทธิในป 2550 แตอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเฉลี่ยในป 2551 กลับต่ํากวาป 2550
สาเหตุหลักเกิดจากสวนของผูถือหุนเฉลี่ยของป 2549-2550 ต่ํากวาสวนของผูถือหุนเฉลี่ยของป 2550–2551 เนื่องจากการทํา
กําไรของบริษัทฯ ซึ่งทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 27.91 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีอัตราผลตอบแทนรอยละ 27.97 คิดเปนอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 0.21 แมวาบริษัทฯ
จะมีกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนที่สูงขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จากผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนในไตรมาสนี้ลดลงเล็กนอย
ในป 2550 – 2551 และงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไมมีการจายเงินปนผล
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ เริ่มมีกําไรสะสมในไตรมาสนี้ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียน
เพื่อลดผลขาดทุนสะสม และผลการดําเนินงานที่มีกําไร
12.2.3 ฐานะการเงิน
สินทรัพย สวนประกอบของสินทรัพย และคุณภาพสินทรัพย
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 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 66.76 และ 33.24 ตามลําดับ การที่สัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากในป 2550 นั้นเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 51.12 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคางรับจํานวน 34.50 ลาน
บาท และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาของบริษัทฯ จํานวน 12.16 ลานบาท ในขณะที่สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง 37.92 ลาน
บาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เนื่องจากมีการจัดประเภทรายการใหมสําหรับสินทรัพยบาง
รายการจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ไปเปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่น สงผลใหสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 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 โดยสินทรัพย
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รวมลดลง 24.88 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2550 การลดลงของสินทรัพยรวมเกิดจากการลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน
12.58 ลานบาท จากการลดลงของรายไดคางรับจํานวน 39.94 ลานบาท จากการเรงติดตามการรับชําระ และการลดลงของ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 4.56 ลานบาท ในขณะที่ลูกหนี้การคาและเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน
18.21 ลานบาท และ 11.43 ลานบาทตามลําดับ จากผลของการลดลงของรายไดคางรับดังกลาวขางตน ประกอบกับการลดลง
ของสินทรัพยไมหมุนเวียน 12.30 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของอุปกรณสุทธิจํานวน 19.66 ลานบาท จากการตัดคาเสื่อม
ราคา ในขณะที่ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายเพิ่มขึ้น 7.72 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 244.81 ลานบาท ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียน 191.04 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 53.77 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 78.04 และ 21.96 ของ
สินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 21.16 ลานบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม 223.64 ลานบาท ณ 31
ธันวาคม 2551 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เกิดจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยหมุนเวียนซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ มี
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 8.13 ลานบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 19.98 ลานบาท รายไดคางรับเพิ่มขึ้น
16.89 ลานบาท จากการที่บริษัทฯ มีการรับรูรายไดของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม ตามที่กลาวไวในสวนของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม
และรายการใหมที่เริ่มในไตรมาส 2 ไดแก สารคดีแมน้ําโขง และรายการเชาขาวขน คนขาวเชา ในขณะที่ไดรับชําระคืนเงินให
กูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 5.00 ลานบาท และสินคาคงเหลือลดลง 1.82 ลานบาท ประกอบกับการลดลง
ของสินทรัพยไมหมุนเวียน 16.53 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 23.51 ซึ่งสวนใหญเกิดจากการขายอุปกรณใหกับบริษัทคูสัญญา
ภายนอกและการตัดคาเสื่อมราคาตามปกติ
ลูกหนี้การคา
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 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ 108.07 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 0.52 ลาน
บาท โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 102.51 วัน ลดลงเนื่องจากการเก็บหนี้ไดเร็วขึ้น โดยลูกหนี้ของบริษัทฯ รอยละ 81.75 ของ
ลูกหนี้การคาเปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
ในการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการ
คาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคาเพื่อประกอบการพิจารณา
สภาพคลอง
กระแสเงินสด
ในป 2549 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 53.54 ลานบาท และเพิ่มเปนกระแสเงินสด
ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 8.88 ลานบาท และ 69.94 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 116.59 และรอยละ
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687.46 ในป 2550-2551 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักที่ในป 2549 ทําใหกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบ
เนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ขาดทุน ในขณะที่ในป 2550 และ 2551 บริษัทฯ กลับมามีผลประกอบการที่เปนกําไร
สงผลใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที่เปนบวกและเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในป 2551 เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของกําไรจากการดําเนินงานที่มาจากรายไดจากการขายที่สูงขึ้น ประกอบกับการลดลงของรายไดคางรับและดอกเบี้ยจาย
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 7.38 ลานบาท 4.79 ลานบาท และ 11.54 ลานบาท ใน
ป 2549-2551 ตามลําดับ โดยสวนใหญเปนการลงทุนในอุปกรณของบริษัทฯ โดยในป 2551 บริษัทฯ ไดใหกิจการที่เกี่ยวของ
กันกูยืมเงินจํานวน 5 ลานบาท บริษัทฯ ลงทุนในอุปกรณเพิ่มเติมจํานวน 6.32 ลานบาท และลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตน
จํานวน 0.29 ลานบาท ทําใหกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2551
ในป 2549 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 67.20 ลานบาท ซึ่งเกิดจากบริษัทฯ มี
การกูยืมเงินระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิจํานวน 77.50 ลานบาท และมีเงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 20 ลานบาท โดยมีการชําระคืนเงินกูจากสถาบันการเงิน 30.30 ลานบาท ในขณะที่ในป 2550-2551 บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 8.83 ลานบาท และ 46.97 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2550 บริษัทฯ มีการ
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 110.00 ลานบาท และมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100.00
ลานบาท ในขณะที่ป 2551 บริษัทฯ มีการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 35.50 ลานบาท และ
ชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 11.47 ลานบาท เนื่องจากผลการดําเนินงานที่มีกําไร ทําให
บริษัทฯ สามารถจายชําระคืนเงินกูได
สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
15.47 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 56.82 หรือ 20.36 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายไดคางรับเพิ่มขึ้น
และมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 6.24 ลานบาท จากการบริหารเงินสดโดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจํานวน
19.98 ลานบาท เงินสดจากการขายอุปกรณสุทธิ 8.73 ลานบาท และไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของ
กันจํานวน 5.00 ลานบาท เมื่อเทียบกับกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 2.39 ลานบาทในงวดเดียวกันของปกอน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในครึ่งปแรกของป 2552 จํานวน 1.10 ลานบาทจากการจาย
ชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีการจายชําระคืนเงิน
กูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 15.50 ลานบาท และชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินจํานวน 10.17 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 25.67 ลาน
บาท
อัตราสวนสภาพคลอง
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
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.67 เทา และมีอัตราสวนสินทรัพยสภาพ
คลองตอหนี้สินหมุนเวียน 1.32 เทา ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากสิ้นป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราสวนแสดงสภาพคลองเหลานี้ของ
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บริษัทฯ จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีสภาพคลองเพียงพอตอการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ คือ มีสินทรัพยสภาพคลอง
เพียงพอกับการชําระหนี้สินหมุนเวียนหากมีการเรียกใหชําระในทันที
รายจายลงทุน
ในป 2549 และป 2550 บริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน มูลคาประมาณ 7.69 ลานบาท
และ 4.82 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการลงทุนเหลานี้เปนการลงทุนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึง
ทดแทนอุปกรณเดิมที่เสื่อมสภาพ
โดยในป 2551 บริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน มูลคาประมาณ 6.32 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 8.77 ของอุปกรณสุทธิในป 2550 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงการทดแทนอุปกรณเดิมที่
เสื่อมสภาพ ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนในอุปกรณกลอง อุปกรณในหองสง และฮารดแวร ที่ใชในธุรกิจสื่อรูปแบบใหม (New
Media)
ในครึ่งปแรกของป 2552 บริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานทั้งสิ้นประมาณ 5.08 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 9.69 ของอุปกรณสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2551 โดยเปนการลงทุนในระบบ SMS Gateway ปรับปรุงสํานักงาน
และหองสง
โดยบริษัทฯ มีแผนในการลงทุนในโครงการปรับปรุงสตูดิโอ สํานักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
อุปกรณของธุรกิจสื่อโทรทัศนใหเปนระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเติบโตและการแขงขันของธุรกิจดานสื่อสารมวลชนในอนาคต
(รายละเอียดอยูในสวนที่ 2) ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น
แหลงที่มาของเงินทุน
ในป 2549 เนื่องจากผลขาดทุนที่ตอเนื่องมาจากในอดีต ทําใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ติดลบเปนจํานวน
23.85 ลานบาท ตอมาปรับตัวเพิ่มเปน 86.76 ลานบาท จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ประกอบกับการเพิ่มทุน จึงทําใหในป
2550 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.86 เทา และลดลงเปน 0.97 เทาในป 2551 ซึ่งอัตราสวนที่ลดลงนี้เกิด
จากบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกันจนหมดในป 2551 และในโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ไมมี
สวนของหนี้สินระยะยาว ซึ่งแหลงที่มาของเงินทุนที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2551 มาจากเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 0.87 เทา ลดลงจาก 0.97 เทา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของหนี้สินของบริษัทฯ ในจํานวนที่นอยกวาการเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุน
จากผลการดําเนินงานที่มีกําไร
หนี้สิน
ในป 2549 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 57.06 ลาน
บาท เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 145.50 ลานบาท เจาหนี้การคา 25.13 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น
30.15 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย เจาหนี้อื่น 13.58 ลานบาท คาใชจายคางจาย 8.62 ลานบาท และภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนด
ชําระ 5.82 ลานบาท
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เมื่อเทียบกับป 2550 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน
58.23 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 35.50 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการชําระคืนแลวทั้งจํานวน
ในป 2551 และมีเจาหนี้การคา 15.99 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 52.04 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย เจาหนี้อื่น 23.70 ลาน
บาท คาใชจายคางจาย 20.52 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการตั้งคาใชจายที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับการวาจางในชวงปลายป
2550 และภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 7.11 ลานบาท
ณ สิ้นป 2551 บริษัทฯ ไมมีหนี้สินระยะยาว มีเพียงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินจํานวน 46.76 ลานบาท โดยจายดอกเบี้ยในอัตรา MMR (Money Market Rate) ซึ่ง ณ เดือนเมษายน 2552 มีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5.65 ตอป และมีเจาหนี้การคาจํานวน 8.91 ลานบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 54.31 ลานบาท ซึ่ง
ประกอบดวย เจาหนี้อื่น 30.04 ลานบาท คาใชจายคางจาย 14.99 ลานบาท ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 8.53 ลานบาท
ณ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไมมีหนี้สินระยะยาว มีเพียงหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 114.09 ลานบาท เพิ่มขึ้น
4.11 ลานบาท จากงบการเงิน ณ วันที่ 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 รวมถึงเจาหนี้คาสวนแบงรายไดของ
ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นและเจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 4.67 ลานบาท จาก 54.31 ลาน
บาท เปน 49.64 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ในป 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 140.00 ลานบาท และมีขาดทุนสะสม 163.86 ลานบาท
สงผลใหบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเทากับ -23.85 ลานบาท ตอมาในป 2550 บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลว
จํานวน 100.00 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อนําเงินที่ไดไปจายชําระคืนเงินกู สงผลใหในป 2550 บริษัทฯ มี
ทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 240.00 ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมลดลงเปน 153.26 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุน
เทากับ 86.75 ลานบาท จากผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง
ในป 2551 บริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 240.00 ลานบาท โดยมีขาดทุนสะสมจํานวน 126.35 ลานบาท
ลดลง 26.91 ลานบาท จากป 2550 บริษัทฯ จึงมีสวนของผูถือหุนในป 2551 เทากับ 113.66 ลานบาท
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จาก 240.00 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 120.00 ลานบาท โดยการลดจํานวนหุนลงเปนจํานวน 12.00 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยไดจดทะเบียนการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2552 สงผลให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีกําไรสะสม 10.71 ลานบาท จากการลดทุนจดทะเบียน
และผลการดําเนินงานที่มีกําไรของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสวนของผูถือหุน 130.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.06 ลานบาท
จากป 2551
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12.2.4 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ประกอบดวย
1) การปรับเปลี่ยนการรับรูรายไดของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม
จากที่กลาวไวในหัวขอรายไดจากการขายและบริการ ในสวนของรายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหมวา ในป 2549 การ
ดําเนินงานของธุรกิจสื่อรูปแบบใหมอยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม
รวมอยูในงบการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ในป 2550 กลุมบริษัทไดมีการปรับโครงสรางใหการดําเนินการของธุรกิจสื่อ
รูปแบบใหมอยูภายใตการควบคุมดูแลของ NMG ซึ่ง NMG ไดรับรูรายไดจากธุรกิจนี้เต็มจํานวน จากเหตุผลที่กลาวในขางตน
สงผลใหในป 2550 และ ป 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหมในรูปของคาบริหารจัดการจาก NMG แทน ตอมา
เพื่อสะทอนภาพธุรกิจที่ดําเนินงานภายใตบริษัทฯ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในป 2551 คณะกรรมการของ NMG และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีความเห็นใหปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม
โดยใหบริษัทฯ ซึ่งเปนผูดําเนินการในสวนนี้รับรูรายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหม อันประกอบดวยรายไดจากเว็บไซต และรายได
คาสมาชิกจากการใหบริการสงขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่ (SMS/MMS) ตั้งแตป 2552 เปนตนมา ทั้งนี้ในสวนที่เปนสินคาของ
NMG และลูกคาภายนอก บริษัทฯ จะมีการแบงสวนแบงรายไดกลับคืนไปยัง NMG และลูกคาภายนอกในอัตราสวนที่ตกลง
กันตามสัญญา
ดวยเหตุของการเปลี่ยนแปลงการรับรูรายไดดังกลาวทําใหงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2551 จะไมสามารถเปรียบ
เทียบไดโดยตรงกับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2552
อยางไรก็ดี
เมื่อพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรูรายไดของธุรกิจสื่อรูปแบบใหมตองบ
การเงินป 2551 เสมือนมีการรับรูรายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหมเต็มป โดยบริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเสมือนสําหรับป 2551
พบวาในป 2551 บริษัทฯ จะมีรายไดประมาณ 393.70 ลานบาท และผลการดําเนินงานมีกําไรสุทธิประมาณ 45.67 ลานบาท
2) การขยายการดําเนินงานในธุรกิจสื่อรูปแบบใหมใหเต็มรูปแบบมากขึ้น
บริษัทฯ มีโครงการลงทุนพัฒนาศักยภาพเว็บไซตบริษัทฯ ใหมีความทันสมัยและรองรับการใชงานอินเตอรเน็ตใน
รูปแบบตางๆ สําหรับกลุมคนรุนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรวมกลุมในรูปแบบเครือขายสังคม (Social
Networking) รวมทั้ง มีแผนงานที่จะขยายธุรกิจและเตรียมการรองรับสูการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพทเคลื่อนที่
ในรูปแบบใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคต ซึ่งคาดวาการลงทุนนี้จะสงผลใหบริษัทฯ มี
รายไดจากธุรกิจสื่อรูปแบบใหมเพิ่มขึ้นในอนาคต
3) การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอประชาชน
บริษัทฯ มีการขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชน จํานวน 50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 29.41 ของทุนชําระแลวภายหลังการ
เสนอขาย ซึ่งอาจสงผลตอกําไรสุทธิตอหุน (EPS) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ลดลง อันเปนผลจาก
สัดสวนหุนที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวาผลดีที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนในครั้งนี้ ที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถลงทุน
รวมถึงปรับปรุงสตูดิโอ สํานักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณตางๆ ของบริษัทฯ สงผลใหบริษัทฯ มีรายไดและกําไรจาก
การดําเนินงานที่สูงขึ้นเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากจํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นได
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4) สวนแบงรายไดคาโฆษณาประเภท Tie-in
ในครึ่งหลังของป 2552 บริษัทฯ อาจไดรับสวนแบงรายไดคาโฆษณาประเภท tie-in ที่เกิดขึ้นประมาณป 2550-2551
กับคูสัญญารายหนึ่ง
ทั้งนี้ ในงบการเงินของบริษัทฯในงวดตอๆ ไป บริษัทฯ จะมีการบันทึกสวนแบงรายไดจากคาโฆษณาประเภทนี้เพิ่มเติม
ดวย
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