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สารสนเทศเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์
ของ
บริษัท เนชัน บรอดแคสติง# คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2557 ซึ งประชุมเมือวันที 21 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมตั ิให้
นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพือพิจารณาให้สตั ยาบันการประมูลและได้มาซึงใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
เพือให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามเงื อนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีดังกล่าวและการดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้องของบริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์วิชนั จํากัดซึ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั การเข้าทํารายการดังกล่าวมีรายละเอียดทีสําคัญดังนี
1. วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์วิชนั จํากัด (“NNV”) ได้รับหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) เมือวันที 14 มกราคม 2557
เพือรับรองว่าเป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริ การทางธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืนความถี”) ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD News) และต่อมา
NNV ได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี งวดที 1 แก่ กสทช. เมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทีผ่าน
มา
2. คู่กรณีทเกี
ี ยวข้ องและความสัมพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
การเข้าทํารายการได้มาซึงสิ นทรัพย์ในครังนีเป็ นการเข้าทํารายการโดย NNV ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ถือหุ ้นใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดังนี
ลําดับ ประเภทรายการ
1 การประมูลและได้มาซึง
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
2 การใช้บริ การโครงข่าย
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3 การปรับปรุ งสถานทีและ
การจัดซืออุปกรณ์ที
เกียวข้อง

คู่กรณีทเกี
ี ยวข้ อง
กสทช.

ความสัมพันธ์ กบั บริษัท
ไม่มีและไม่เข้าข่ายเป็ น
บุคคลทีเกียวโยงกัน
กองทัพบก
ไม่มีและไม่เข้าข่ายเป็ น
บุคคลทีเกียวโยงกัน
คู่สญ
ั ญาอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ ไม่มีและไม่เข้าข่ายเป็ น
การปรับปรุ งสถานทีและ
บุคคลทีเกียวโยงกัน
อุปกรณ์

1

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
NNV ได้เข้าร่ วมและเป็ นผูช้ นะในการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จํานวน
1 ช่องรายการ ซึ งจัดขึนโดย กสทช. เมือวันที 27 ธันวาคม 2556 ทีผ่านมา โดยในการนี กสทช. ได้มีหนังสื อแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรฉบับลงวันที 10 มกราคม 2557 ซึง NNV ได้รับเมือวันที 14 มกราคม 2557 เพือรับรองว่าเป็ น
ผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี และได้มาซึ งสิ ทธิ ในการใช้คลืนความถีและสิ ทธิ ในการประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระดังกล่าว ใน
ราคาประมูล 1,338 ล้านบาท
นอกจากนี เพื อเป็ นการปฏิ บัติ ตามเงื อนไขก่ อ นรั บใบอนุ ญ าตให้ใ ช้ค ลื นความถี ตามประกาศ กสทช. เรื อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการประมูลคลืนความถีเพือให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การ
ทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 NNV จึงได้เข้าทําสัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถี
ภาคพืนดิ นในระบบดิ จิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติกบั กองทัพบก (“สั ญญาเช่ าใช้ บริ การโครงข่ าย
โทรทัศน์ ”) เพือให้สญ
ั ญาณโทรทัศน์ทีแพร่ ภาพโดย NNV สามารถออกอากาศไปยังพืนทีต่าง ๆ ทัวประเทศไทย
ได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการใช้บริ การโครงข่ายเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (ตังแต่ปี 2557 ถึงปี 2571) สําหรับ
1 ช่องรายการ รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ นประมาณ 816.56 ล้านบาท
นอกจากนี เพือให้สามารถประกอบกิจการและให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ NNV
ได้คาดการณ์ ไว้เบื องต้นว่าจะต้องมี การลงทุ นเพิมเติ มในการปรั บปรุ ง สถานที สตูดิโอ และจัดซื ออุปกรณ์ ที
เกียวข้องสําหรับการผลิตรายการต่าง ๆ ของตนรวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ นประมาณ 200 ล้านบาท
ทังนี เมือพิจารณาขนาดของรายการข้างต้นตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรืองการได้ มา
หรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์ สินทีมีนัยสําคัญ”) การเข้าทํารายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทังสิ นประมาณ 2,354.56 ล้าน
บาท คิดเป็ นขนาดของรายการสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริ ษทั สิ นสุด ณ วันที 30 กันยายน 2556 เท่ากับร้อยละ 144.67 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั
ถือเป็ นรายการได้มาซึงสิ นทรัพย์ประเภทที 4 กล่าวคือ เข้าข่ายเป็ นรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
อ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรื องการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ดี เนื องจากรายการดังกล่าวมีลกั ษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีได้รับการยกเว้นการยืนคําขอให้รับ
หลักทรัพย์ใหม่ กล่าวคือ
(ก)
ธุรกิจทีวีดิจิตอลทีบริ ษทั ได้มามีลกั ษณะของธุรกิจทีคล้ายคลึงหรื อเสริ มกันและกันกับธุรกิจของบริ ษทั
ในปั จจุบนั
(ข)
บริ ษทั ไม่ได้มีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในคณะกรรมการหรื อประเภทธุ รกิ จของบริ ษทั รวม
ตลอดถึงอํานาจควบคุมกิจการแต่อย่างใด
(ค)
บริ ษทั ไม่มีการเพิมทุนหรื อออกหลักทรัพย์ใหม่ทีจะมีผลกระทบต่อการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นหรื อสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั แต่อย่างใด และ
(ง)
โดยผลของการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ตามรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ในครังนี กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทีจะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
2

ดังนี บริ ษทั จึงมีหน้าทีต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นของบริ ษทั เพือพิ จารณาให้สัต ยาบัน การเข้าทํา รายการดังกล่าว โดยที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นต้องมี มติ อ นุ มตั ิ ใ ห้
สัตยาบันด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีมีส่วนได้เสี ย และไม่ตอ้ งยืนคําขอพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทัง บริ ษทั ต้องแต่งตังที ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระเพือจัดทําความเห็ นทีปรึ กษาทางการเงิ น
อิสระต่อการเข้าทํารายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์เพือเสนอต่อคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที เกี ยวข้องต่อไป โดยบริ ษทั ได้แต่งตังบริ ษทั แอดไวเซอรี พลัส จํากัด เป็ นที ปรึ กษา
การเงินอิสระสําหรับการเข้าทํารายการในครังนี
อนึง การเข้าทํารายการในครังนี ไม่ถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด
4. รายละเอียดและมูลค่ าของสินทรัพย์ ทได้
ี มา
4.1. ใบอนุ ญาตและสิ ทธิ ในการใช้คลืนความถีเพือให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล ประเภทบริ การทางธุ รกิ จ
ระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จํานวน 1 ช่องรายการ เป็ นระยะเวลา 15 ปี ทังนี ตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องของ กสทช. คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1,338 ล้านบาท
4.2. สิ ทธิในการใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐาน
ความคมชัดปกติของ NNV ซึ งได้รับจากกองทัพบกตามข้อตกลงและเงือนไขในสัญญาเช่าใช้บริ การโครงข่าย
โทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในหมวดหมู่ขา้ งต้น เพือให้สัญญาณโทรทัศน์ที
แพร่ ภาพโดยบริ ษทั สามารถออกอากาศไปยังพืนทีต่าง ๆ ทัวประเทศไทยได้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ นประมาณ
816.56 ล้านบาท
4.3. ทรัพย์สินจากการจัดซื ออุปกรณ์และปรับปรุ งสถานทีจากคู่สัญญาต่าง ๆ เพือให้ NNV มีอุปกรณ์ทีทันสมัย และ
สามารถให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึงคาดว่าจะมีมูลค่ารวมทังสิ นประมาณ 200
ล้านบาท
5. มูลค่ ารวมสิงตอบแทนและเงือนไขการชําระเงิน
5.1. มูลค่ าสิงตอบแทน
ลําดับที

รายการ

1

ใบอนุ ญ าตและสิ ท ธิ ใ นการใช้ค ลื นความถี เพื อให้
บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระเป็ นระยะเวลา 15 ปี
ค่าธรรมเนี ยมในการใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี
ประมาณการเงินลงทุนในสถานทีและอุปกรณ์

2
3

3

หลัก: ล้านบาท
มูลค่ าสิงตอบ
แทน
1,338.00

816.56
200.00

ลําดับที

รายการ
รวม

มูลค่ าสิงตอบ
แทน
2,354.56

5.2. เงือนไขการชําระเงิน
5.2.1. ใบอนุญาตและสิ ทธิ ในการใช้คลืนความถีเพือให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล ประเภทบริ การทาง
ธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จํานวน 1 ช่องรายการ เป็ นระยะเวลา 15 ปี
หลัก: ล้านบาท
ค่ าธรรมเนียม ค่ าธรรมเนียมใน
ในส่ วนของ ส่ วนทีเกินกว่ าราคา
รวม
งวดที
เงือนไข
ราคาขั#นตํา
ขั#นตํา
1
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รับ
110.00
111.80
221.80
หนังสื อแจ้งการเป็ นผูช้ นะการ
ประมูล (ภายในกุมภาพันธ์ 2557)
2
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีครบ
66.00
111.80
177.80
กําหนด 1 ปี จากวันทีได้รับ
ใบอนุญาต
3
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีครบ
22.00
223.60
245.60
กําหนด 2 ปี จากวันทีได้รับ
ใบอนุญาต
4
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีครบ
22.00
223.60
245.60
กําหนด 3 ปี จากวันทีได้รับ
ใบอนุญาต
5
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีครบ
0.00
223.60
223.60
กําหนด 4 ปี จากวันทีได้รับ
ใบอนุญาต
6
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีครบ
0.00
223.60
223.60
กําหนด 5 ปี จากวันทีได้รับ
ใบอนุญาต
รวม
220.00
1,118.00
1,338.00
หมายเหตุ – ค่าธรรมเนี ยมทีต้องชําระในงวดที 1 ต้องหักเงินประกันการประมูลจํานวน 10% ของราคา
ขันตําทังหมด (ซึ งคิดเป็ นจํานวนประมาณ 22 ล้านบาท) ที NNV ได้ชาํ ระไปเมือเดื อนตุลาคม 2556 ที
ผ่านมา
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5.2.2. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 ปี
NNV จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถี
ภาคพืนดินในระบบดิจิตอลให้แก่กองทัพบก คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ นประมาณ 816.56 ล้าน
บาท โดยมีการแบ่งชําระเป็ นรายเดื อนเดื อนละ 4.72 ล้านบาท นับตังแต่วนั ที 16 มกราคม
2557 จนถึงวันที 31 พฤษภาคม 2571
5.2.3. เงินลงทุนในสถานทีและอุปกรณ์
NNV คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในการปรับปรุ งสถานที และจัดซื ออุปกรณ์เพือรองรับการ
ประกอบกิ จการโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลประมาณ 200 ล้านบาท ซึ งขณะนี อยูร่ ะหว่างการ
เจรจาและดําเนินการเพือให้ได้มาซึงราคาและเงือนไขทีเป็ นประโยชน์สูงสุด
6. เกณฑ์ ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่ าสิงตอบแทน
6.1. มูลค่าของใบอนุ ญาตให้ใ ช้คลื นความถี เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และวิธีการประมูลซึ งกําหนดโดย กสทช. โดย
กสทช. เป็ นผูก้ าํ หนดราคาขันตําของการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี ซึง NNV ได้เข้าร่ วมและเป็ นผูช้ นะ
การประมูลใบอนุญาตดังกล่าวในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ คิดเป็ นมูลค่าการประมูลทังสิ น 1,338 ล้านบาท
6.2. ค่าธรรมเนียมในการใช้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเช่าใช้บริ การ
โครงข่ายโทรทัศน์ โดยคิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ นประมาณ 816.56 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาประมาณ 15 ปี
6.3. เงินลงทุนในสถานทีและอุปกรณ์ เป็ นการประมาณการเงินลงทุนทีคาดว่าจะต้องใช้ในเบืองต้นโดย NNV ซึ งคิด
เป็ นมูลค่ารวมทังสิ นประมาณ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ขณะนี ยังคงอยูร่ ะหว่างการเจรจาและดําเนิ นการเพือให้
ได้มาซึงราคาและเงือนไขทีเป็ นประโยชน์สูงสุด
7. ผลประโยชน์ ทบริ
ี ษัทคาดว่ าจะได้ รับ
7.1. จากความสําเร็ จของบริ ษทั ในการดําเนินธุรกิจดาวเทียมในปั จจุบนั บริ ษทั คาดว่าการขยายธุรกิจของบริ ษทั ออกไป
ให้ครอบคลุมถึงธุรกิจทีวดี ิจิตอลจะช่วยเพิมการเติบโตและขยายศักยภาพในการดําเนิ นธุรกิจโดยรวมของบริ ษทั
ทังนี เนืองจากใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีที NNV ได้มานันนับเป็ นการได้มาซึ งสิ ทธิ ในการใช้คลืนความถีเพือ
ประกอบกิ จ การโทรทัศน์ใ นระบบดิ จิต อล ประเภทบริ การทางธุ รกิ จ ระดับ ชาติ ซึ งสามารถแพร่ ภาพได้ทัว
ประเทศ อันจะส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ของ NNV สามารถเข้าถึงกลุ่มผูช้ มรายการได้หลากหลายยิงขึน โดยผ่าน
ทุกช่องทางการรับชม (Platform) ซึงคาดว่าจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนทีสูงขึนตามมา
7.2. เพิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหารายได้จากการประกอบธุ รกิ จสื อโทรทัศน์ อันจะก่อให้เกิ ด
เสถียรภาพต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยรวมในอนาคต
7.3. มีอุปกรณ์ทีทันสมัยและเพรี ยบพร้อม รวมทังสถานทีอันเหมาะสม ซึงจะช่วยสร้างความพร้อมในการผลิตรายการ
ต่าง ๆ ในอนาคต
8. แหล่ งเงินทุนทีใช้
บริ ษทั จะเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการเงินแก่ NNV สําหรับการเข้าทํารายการในครังนี โดยแหล่งเงินทุนทีบริ ษทั
จะใช้เพือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ NNV ดังกล่าวมาจากรายการดังต่อไปนี
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8.1. เงิ นทุนจากการออกหุ ้นเพิมทุนของบริ ษทั ตังแต่ช่วงเดื อนกรกฎาคม 2556 และเงิ นจากการประกอบธุ รกิ จของ
บริ ษทั
8.2. เนืองด้วย กสทช. ได้กาํ หนดเงือนไขในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี โดยให้แบ่งชําระเป็ น
งวด ๆ ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับแต่วนั ที ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี บริ ษทั จึงคาดว่าจะได้รับ
แหล่งเงินทุนในอนาคตจากรายการดังต่อไปนี
8.2.1. การใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั (NBC-W1) ซึ งมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ทุก
วันที 15 ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยเริ มตังแต่วนั ที 15 ธันวาคม 2556 ถึงวันที 19
มิถุนายน 2561 ในจํานวนเงินรวมทังสิ นประมาณ 530 ล้านบาท
8.2.2. การใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ พนักงาน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (NBC-WB) โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ทุกวันที 15 ของเดือนพฤศจิกายนและ
เดื อนธันวาคมของทุกปี เริ มตังแต่วนั ที 15 พฤศจิ กายน 2556 ถึงวันที 15 พฤษภาคม 2561 ในจํานวนเงิ น
รวมทังสิ นประมาณ 26 ล้านบาท
8.2.3 การออกหุน้ กู้ ซึงบริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 ของบริ ษทั ซึ งจัดขึนเมือ
วันที 24 เมษายน 2556 ในจํานวนเงิน 500 ล้านบาท (หากจําเป็ น)
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการตกลงเข้ าทํารายการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทํารายการข้างต้นเป็ นไปเพือประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยเป็ นการสนับสนุนและรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต อันนับเป็ นการสร้างโอกาส
ทีดี ต่อการขยายฐานรายได้และผลตอบแทนของบริ ษทั ให้เพิมพูนขึนในอนาคต ดังนัน คณะกรรมการบริ ษทั จึ ง
เห็นสมควรอนุมตั ิการเข้าทํารายการดังกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจในการดําเนิ นการ
ใด ๆ ทีเกียวข้องได้ต่อไป
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัททีแตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้ อ 9. เกียวกับการเข้ าทํารายการ
-ไม่มี11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมีต่อสารสนเทศในเอกสารทีส่ งให้ ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั โดยนายสุ ทธิ ชยั แซ่หยุ่น และนายอดิศกั ดิk ลิมปรุ่ งพัฒนกิ จ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
แทนบริ ษ ัท ได้ส อบทานข้อ มู ล ในสารสนเทศฉบับ นี แล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง และขอรั บ รองว่า ข้อ มู ล ใน
สารสนเทศฉบับนีถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาํ ให้บุคคลอืนสําคัญผิดในสาระสําคัญหรื อไม่ขาดข้อมูลที
ควรแจ้งในสาระสําคัญ
12. ภาระหนีส# ิน
12.1.
ยอดรวมตราสารหนีท# ออกจํ
ี
าหน่ ายแล้ วและทียังมิได้ จาํ หน่ าย
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เมือวันที 24 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายตราสารหนีประเภทหุ ้นกูใ้ นวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ในมูลค่าทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท
โดยเสนอขายในประเทศ/หรื อต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรื อ ผูล้ งทุนสถาบัน ทังนี มอบหมาย
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12.2.
12.3.

ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการพิจารณารายละเอียดเงือนไขต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูต้ ่อไป
อย่างไรก็ตามจนถึ งวัน ที 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั ยังไม่ได้พิจารณาเสนอขายหุ ้น กู้
ดังกล่าวข้างต้นในปี 2556 โดยจะพิจารณาเมือมีความจําเป็ นอีกครัง เท่านัน
ยอดรวมของเงินกู้ทมีี กาํ หนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพย์ วางเป็ นหลักประกัน
- ไม่มี ยอดรวมหนีส# ินประเภทอืน รวมทั#งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนําสินทรัพย์ เป็ นหลักประกัน
ยอดคงค้ าง
ประเภทหนีส# ิน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(ล้ านบาท)

หลักประกัน

เจ้าหนีอืน

14.47

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

80.24

ไม่มี

หนีสิ นหมุนเวียนอืน

37.19

ไม่มี

รวม

131.90

12.4.

หนีส# ินทีอาจเกิดขึน# ในภายหน้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึนได้ดงั ต่อไปนี
12.4.1. ภาระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน ซึงมีกาํ หนดระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 6 ปี คิดเป็ นจํานวนเงินรวม
ทังสิ นประมาณ 95.41 ล้านบาท
12.4.2. ภาระผูกพันภายใต้หนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคาร ซึงคิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 8.29 ล้านบาท

13. ข้ อมูลทัวไปของบริษัท
13.1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“NBC”) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”)
ประกอบธุรกิจผลิตและให้บริ การข้อมูลข่าวสาร (Content Provider) และให้บริ การโฆษณาผ่านสื อประเภทต่างๆ ดังนี
13.1.1. สือโทรทัศน์
ปั จจุบนั ปี 2556 NBC เป็ นผูก้ ่อตังและดําเนินการสถานีข่าว Nation Channel โดยมีช่องทางการแพร่ ภาพ
อย่างหลากหลาย เช่น เคเบิลทีวี จานดาวเทียม เว็บไซต์ อุปกรณ์เคลือนที เช่น โทรศัพท์เคลือนที Smart
Phone แท็บเล็ต นอกจากนี บริ ษทั ฯ ยังได้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู ้
กับสถานี โทรทัศน์ฟรี ทีวีช่องต่างๆ เช่น “รายการเรื องเด่นเย็นนี ” ทางช่อง 3 “รายการ 5 เช้าข่าวดี” ทาง
ช่อง 5 เป็ นต้น และบริ ษทั ฯ ได้นาํ ทรัพยากรจากการดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ ไปต่อยอดในการดําเนิ นธุรกิจ
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ทีเกียวเนื อง เช่น การผลิตและจําหน่าย หนังสื อ และ DVD การจัดอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมพิเศษ
เป็ นต้น

ชือสถานี/ชือรายการ

แนวคิดหลักของสถานี/รายการ

ช่ องทางรับชม

สถานีโทรทัศน์ ทบริ
ี ษัทฯ เป็ นผู้ดาํ เนินการ
สถานีข่าว Nation Channel
เริ มออกอากาศปี 2543

สถานี ข่าวและสาระความรู ้ 24 ชัวโมง
ซึ งมุ่ ง นํ า เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า ง
ถูกต้อง เป็ นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อม
บทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบ
ด้านจากทีมงานข่าวทีมีประสบการณ์

เคเบิลทีวที อ้ งถิน
ที วีด าวเที ย ม ไทยคม-5 ระบบ C-Band
ความถี 12355 MHz
ที วีดาวเที ยม ไทยคม-5 ระบบKU-Band
ความถี 3545 MHz
เว็บไซต์ www.nationchannel.com
โทรศัพท์เคลือนที Smart Phone
Application ผ่าน iPad และ iPhone
จอโทรทัศน์ในสถานีและบนรถไฟฟ้ าBTS

รายการโทรทัศน์ ทร่ี วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ ฟรีทวี ี
เรื องเด่นเย็นนี

5 เช้าข่าวดี
(สิ นสุดการร่ วมผลิต 31 ธ.ค. 2556)

รายงานข่าวเหตุการณ์สาํ คัญทีเกิดขึน
ในรอบวันหรื อประเด็นข่าวทีอยูใ่ น
ความสนใจของสังคม

สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์

นําเสนอข่าวทีน่าสนใจในมุมมองที
สนุกสนานชวนติดตาม รวมถึงการ
สัมภาษณ์พดู คุยกับบุคคลในข่าว และ
คนทีน่าสนใจในอาชีพต่างๆ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.35 – 09.10 น.

เวลา 16.00 -17.45 น.

นอกจากนีในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ได้ผลิตรายการให้ช่อง Rama Channel (ออกอากาศตังแต่ 1 ธ.ค. 54-31 ก.ค. 56 )
ซึงเป็ นสถานีสาระความรู ้เพือสุขภาพดี 24 ชัวโมง โดยมุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกียวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาโรค และ
ผลงานวิจยั จากคณะแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิ บดี ออกอากาศทางเคเบิ ลท้องถิ น ทรู วิชันส์ ช่อง 24 เว็บไซต์
ramachannel และ โทรศัพท์ SmartPhoone
และในช่วง 3 ธ.ค. 2555-31 ธ.ค. 2556 ได้ผลิตสถานี ข่าวระวังภัยเพือชุมชน โดยมีเนื อหา ครอบคลุมทังเรื องของ
ท้องถิน ภัยพิบตั ิ ภัยรายวันเรื องราวร้องทุกข์จากประชาชน และรายการบันเทิง กีฬา ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิน และทีวี
ดาวเทียมช่องต่าง ๆ
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อย่างไรก็ตามและเพือเตรี ยมความพร้อมสําหรับการก้าวเข้าสู่ ธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอล ทางบริ ษทั ฯ ได้ยตุ ิการรับผลิต
รายการ ในสถานี RAMA CHANNEL ตังแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็ นต้นมา และยุติการออกอากาศช่องคมชัดลึกทีวี ตังแต่
เดือนธันวาคม 2556
13.1.2. สือวิทยุ
NBC ร่ วมผลิตรายการข่าวและสาระความรู ้ทางสถานี วิทยุ FM 90.5 MHz และ FM 102.0 MHz รวมถึง
AM 1107 KHz. ทีเป็ นการร่ วมผลิตรายการข่าวต้นชัวโมง เพือเผยแพร่ ตามสถานี วิทยุต่างๆ ทัวประเทศ
โดยมีรายละเอียดดังนี

สถานีวทิ ยุ

วันและเวลาออกอากาศ /

ลักษณะรายการ

รัศมีพนื# ทีออกอากาศ
F.M. 90.5 MHz

วันจันทร์ - วันศุกร์

สถานีวทิ ยุกรมการ
พลังงานทหาร ภายใต้

เวลา 8.00 - 12.00 น.
เวลา 13.00 - 15.00 น.

ชือ “มิติข่าว 90.5”

รายงานข่าวความเคลือนไหวของเหตุการณ์ทีน่าสนใจ ทัง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ต่างประเทศ
รวมทังวิเคราะห์ข่าวสําคัญอย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์
บุคคลในข่าวใหญ่สาํ คัญ

และเวลา 18.30 - 20.00 น.

รายงานข่าวสันเหตุการณ์สาํ คัญทีน่าสนใจ
รายงานข่าวสันทันธุรกิจกลางชัวโมงน่าสนใจ

วันเสาร์

รายการสรุ ปข่าวกีฬาดังจากทัวโลก

เวลา 05.00 - 09.00 น.

เล่าข่าว ซุบซิบข่าวใหญ่ ทีอยูใ่ นกระแสความสนใจของคน

และเวลา 19.30 - 20.00 น.

สนทนาสุขภาพ กาย ใจ ให้เคล็ดลับดูแลตัวเอง ทังความ
งาม อาหารการกิน และเหตุการณ์ความเคลือนไหวที
น่าสนใจในสังคม

กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล,
พระนครศรี อยุธยา, ราชบุรี,
เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, ฉะเชิงเทรา,
สมุทรสงคราม
F.M.102.0 MHz

ดําเนินรายการโดยผูด้ าํ เนินรายการจากวิทยุเนชัน สถานี
ข่าว Nation Channel และผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้าน

วันจันทร์ - วันอาทิตย์

รายการข่าว และสาระความรู ้ แบบวาไรตีไลฟ์ สไตล์ ทีเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ประจําวัน

เวลา 05.00 - 23.30 น.
สถานีวทิ ยุ ขส.ทบ.
กรมการขนส่งทหารบก กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ภายใต้ชือ “Working
Station คลืน
คนทํางาน”

ดําเนินรายการโดยผูด้ าํ เนินรายการวิทยุเนชัน และจากสถานี
ข่าว Nation Channel รวมถึงผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้าน
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สถานีวทิ ยุ

วันและเวลาออกอากาศ /

ลักษณะรายการ

รัศมีพนื# ทีออกอากาศ
ทุกวัน/ ออกอากาศทุกต้นชัวโมง/

A.M. 1107 KHz

รายงานข่าวสันเหตุการณ์สาํ คัญทีน่าสนใจ

สถานีวทิ ยุมหาวิทยาลัย ทัวประเทศ
เกษตรศาสตร์
สถานีวทิ ยุชุมชน

ทุกวัน/ออกอากาศทุกต้นชัวโมง/

ทัวประเทศ

กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล

จํานวนกว่า 30 สถานี

และต่างจังหวัด ทุกภูมิภาค

รายงานข่าวสันเหตุการณ์สาํ คัญทีน่าสนใจ

นอกจากการออกอากาศทางคลืนวิทยุ บริ ษทั ฯยังได้เผยแพร่ รายการวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.
102.0 MHz ผ่านสื อรู ปแบบใหม่ในรู ปแบบต่างๆ เพือเพิมช่องทางให้ผฟู ้ ังสามารถรับฟังรายการวิทยุของ
บริ ษทั ฯได้สะดวกมากขึน รวมทังเพือให้สามารถรับฟังย้อนหลังได้ดว้ ยได้แก่
(ก)

กา ร อ อ ก อ า ก า ศ ท าง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต โ ด ย ส า ม า ร ถ รั บ ฟั ง ร าย ก า ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.nationradio.co.th นอกจากนี ยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์อืน ทีลิงค์สัญญาณไปด้วย
อาทิ www.sanook.com

(ข)

การออกอากาศแบบ Radio on Mobile บนโทรศัพท์เคลือนที Smart Phone Window
Phone และผ่ า นสื อสั ง คมออนไลน์ เช่ น ทวิ ต เตอร์ www.twitter.com/NTRadio_NBC
เฟซบุ๊ค www.facebook.com/radio.nbc

(ค)

การส่งสัญญาณรายการวิทยุขึนดาวเทียม เพือเผยแพร่ ไปยังครัวเรื อนทีมีการติดตังเครื องรับ
สัญญาณดาวเทียม โดย FM 90.5 MHz กระจายเสี ยงผ่านระบบ C-Band (จานดํา) และ FM
102 MHz กระจายเสี ยงผ่านระบบ KU-Band (จานเหลือง)

13.1.3. สือรู ปแบบใหม่
(ก)

ธุรกิจเว็บไซต์

บริ ษทั ฯ จัดทําเว็บไซต์เพือนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ของบริ ษทั ฯ โดยทังหมดเป็ น
เว็บไซต์ทีนําเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู ้ และบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายพืนที โฆษณาบน
เว็บไซต์ ซึงในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีเว็บไซต์ของตนเองทังหมด ดังนี
ชือเว็บไซต์

รู ปแบบ

www.nationchannel.com

เว็บไซต์ทีนําเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation Channel

www.oknation.net

บล็อกทีให้ประชาชนทัวไปเข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
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ชือเว็บไซต์

รู ปแบบ

http://radio.nationchannel.com/

เว็บไซต์ทีนําเสนอรายการวิทยุทีบริ ษทั ฯ ร่ วมผลิต ซึ งออกอากาศทางสถานี
วิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz

http://breakingnews.nationchannel.com

นําเสนอข่าวสันจากสถานี ข่าว Nation Channel และสํานักข่าวเนชัน ส่ งให้
เว็บไซต์ในเครื อเนชันฯ และเว็บไซต์อืนๆ ทีเป็ นพันธมิตรธุรกิจ

www.247friend.net

กิ จ กรรมทบทวนความรู ้ ด้า นวิช าการสํา หรั บ เยาวชนที เตรี ย มตัว สอบเข้า
มหาวิทยาลัย

นอกจากนี ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ยังเป็ นตัวแทนจําหน่ ายพืนทีโฆษณาให้กบั บริ ษทั ภายนอกทัวไป โดยมี
รายได้จากส่ วนแบ่งค่าโฆษณาในสัดส่ วนที แตกต่างกันตามข้อตกลงที ได้ทาํ กันไว้ ซึ งในปั จจุบัน มีเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ภายนอก ทีอยูใ่ นการดูแลของบริ ษทั ฯ คือ
www.pantip.com : เว็บบอร์ดชุมชนทีเป็ นแหล่งข้อมูลใหญ่ทีสุดในประเทศไทย
www.exteen.com : บล็อกทีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
(ข)

ธุรกิจบริการข้ อมูลผ่านอุปกรณ์ เคลือนที
ปี 2556 บริ ษทั ฯ ให้บริ การข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลือนทีประเภทต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลือนที
Smart Phone แท็บเล็ต ดังนี
บริ การส่งข่าวหรื อรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลือนทีในรู ปแบบข้อความสันๆ
(SMS: Short Message Service) และภาพเคลือนไหวพร้อมเสี ยง (MMS : Multimedia Messaging
Service) ในปี 2556 บริ การ SMS และ MMS ของบริ ษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริ การ SMS
“เนชันทันข่าว” “ข่าวด่วนกรุ งเทพธุรกิจ” “ข่าวด่วนคมชัดลึก” “NationEduzones” “Nation Oil
Alert” บริ การ MMS “SMS + MMS By Suthichai Yoon”
บริ การ Application สําหรับใช้ในการรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์เคลือนทีรู ปแบบต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ เคลือนที Smart Phone แท็บเล็ต เช่น Application สําหรับรับชมรายการของสถานี ข่าว
Nation Channel เพือเป็ นการเพิมช่องในการเผยแพร่ สถานี โทรทัศน์ของบริ ษทั ฯ ให้เข้าถึงผูช้ มได้
กว้างขวางขึน

11

13.2

ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี 2554-2556 และวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่ อย
13.2.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (งบรวม)
สรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
ถึง 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี
1) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ (หน่ วย : พันบาท)

2554

รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนดอกเบียจ่ายและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรสุ ทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท
2) งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ (หน่ วย : พันบาท)

737,079
3,337
740,416

661,785
18,885
680,670

400,766
156,317
557,083
111,236
313
23,843
87,080
87,080

539,432
137,724
677,156
63,260
975
13,704
48,581
48,581

474,677
140,927
615,604
65,066
1,262
12,767
51,037
51,037

86,084
178,639
40,720
255
11,916
17,721
335,335
12

2556

666,497
1,822
668,319

2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนีกิจการอืนทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลืนความถี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2555

2555

87,396
198,710
55,806
21,650
17,950
38,794
420,306

2556

1,093,582
118,000
153,062
45,862
25,017
12,274
22,000
25,806
1,495,603

รายการ (หน่ วย : พันบาท)

2554
108,981
3,523
22,477

อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอีน
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส# ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนีการค้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีส# ินหมุนเวียน
หนีส# ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส# ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนชําระแล้ว
หุน้ ทุนซือคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญ
สํารองตามกฎหมาย
สํารองหุน้ ทุนซือคืน
กําไรสะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส# ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
3) งบกระแสเงินสด
รายการ (หน่ วย : พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุง
ค่าเสื อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
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11,380
146,361
481,696

2555
146,176
3,621
1,512
4,896
9,146
165,351
585,657

2556
111,323
2,587
1,912
8,282
9,978
134,082
1,629,685

30,070
2,440
112,324
144,834
14,793
159,627

37,183
167,539
204,722
15,965
220,687

19,141
289
141,542
160,972
21,441
182,413

173,438
(4,535)
98,951
13,100
4,535
36,580
322,069
322,069
481,696

176,870
(5,154)
106,947
15,700
5,154
65,453
364,970
364,970
585,657

534,413
821,124
217
18,600
72,918
1,447,272
1,447,272
1,629,685

2554

2555

2556

87,080

48,581

51,037

25,054

37,369

45,332

รายการ (หน่ วย : พันบาท)
ดอกเบียรับ
ต้นทุนทางการเงิน
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส# ินดําเนินงาน
ลูกหนีการค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
เงินลงทุนชัวคราว
จ่ายเงินประกันการประมูลใบอนุญาตคลืนความถี
ขาย (ซือ) อุปกรณ์
โอน (ซือ) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบีย
เงินเบิกเกินบัญชี
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ซือหุน้ ทุนซือคืน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
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2554
(1,104)
313
3,689
468
23,843
139,343

2555
(1,877)
975
2,468
(384)
433
1,294
13,704
102,563

2556
(18,121)
1,262
400
(272)
3,335
1,912
1,688
12,767
99,340

(13,123)
8,440
2,196
(4,970)
(9,632)
(14,085)
(4,807)
698
10,816
(13,444)
101,432

(22,540)
(15,086)
(21,394)
(6,034)
1,403
(14,611)
2,234
7,113
24,096
(3,602)
54,142

45,248
9,944
(3,368)
5,676
17,927
1,157
(833)
(18,043)
8,995
(16,214)
149,829

1,104
(58,573)
(3,965)
(61,434)

1,877
(43,823)
(582)
(42,528)

13,182
(118,000)
(22,000)
(50,646)
(220)
(177,684)

(313)
(2,195)
(68,941)
(4,535)
-

(283)
(20,830)
(618)
-

(360)
(41,002)
1,061,220

รายการ (หน่ วย : พันบาท)
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้
เงินสดรับจากหุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
เงินสดรับจากการขายหุน้ ทุนซือคืน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน# (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ#นปี

2554

2555

3,926
(72,058)
(32,060)
118,144
86,084

11,429
(10,302)
1,312
86,084
87,396

2556
(1,039)
6,759
8,463
1,034,041
1,006,186
87,396
1,093,582

4) ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
รายการ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
ระยะเวลาชําระหนี
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitablility Ratio)
อัตรากําไรขันต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์

2554

2555

2556

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

2.32
1.83
0.71
3.72
96.71
72.02
5.00
13.48
26.70
75.01

2.05
1.40
0.31
3.79
95.05
58.89
6.11
16.04
22.44
78.72

9.29
8.48
0.82
3.62
99.38
48.40
7.44
16.86
21.36
85.46

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)

39.87
16.64
91.44
13.03
27.23
18.52
120.98
1.42

26.81
8.45
86.93
6.56
14.14
9.10
66.57
1.39

28.27
9.64
234.83
7.50
5.63
4.61
74.04
0.61

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน (Leverage
Ratio)
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รายการ
อัตราส่วนหนีสิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าทีตราไว้ต่อหุน้
- ข้อมูลตามงบการเงิน
กําไรสุทธิต่อหุน้
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้
- ข้อมูลทีคํานวณโดยวิธี Fully Diluted
กําไรสุทธิต่อหุน้
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้

2554

2555

2556

(เท่า)
(เท่า)

0.50
0.76

0.60
0.82

0.13
1.63

(บาท)

1.00

1.00

1.00

(บาท)
(บาท)

0.51
1.87

0.28
2.10

0.15
4.17

(บาท)
(บาท)

0.50
1.84

0.28
2.10

0.14
3.94

13.2.2. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท
(ก)
ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่านมา
ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวม 668.32 ล้านบาท และได้ปรับตัวสู งขึนเป็ น
740.41 ล้านบาทในปี 2555 หรื อเพิมขึนร้อยละ 10.79 ขณะทีในปี 2556 รายได้รวมของบริ ษทั ปรับตัวลดลง
เป็ น 680.67 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 8.07 เนื องจากธุรกิจสถานี โทรทัศน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
รายได้จ ากการขายโฆษณาทางช่ อ งฟรี ที วีลดลง จากการถู กยกเลิ ก รายการกับทางบริ ษ ัท อสมท จํา กัด
(มหาชน) (“อสมท.”) ตังแต่ไตรมาสที 3 ของปี 2555 โดยทีธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่ (New Media) มีรายได้จาก
การขายโฆษณาเพิมขึนจากการขายโฆษณาทางเว็บไซด์
ในช่วงปี 2554 - 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 87.08 ล้านบาท และ 48.58
ล้านบาท ตามลําดับ ปรับตัวลดลงร้อยละ 44.21 ในปี 2555 โดยสาเหตุการลดลงของกําไรสุ ทธิ เกิดจากการที
ต้นทุนการขายสิ นค้าและบริ การจํานวน 539.43 ล้านบาทเพิมขึนร้อยละ 34.60 จากปี 2554 ซึ งสาเหตุหลัก
ของการเพิมขึ นเกิ ดจากต้นทุ นการผลิ ตของช่ องรายการที เปิ ดตัวใหม่ป ลายปี 2554 ได้แก่ ช่ อง RAMA
Channel และช่องคมชัดลึกทีวี ประกอบกับการเพิมขึนของต้นทุนการจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจ Show Biz
ขณะทีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน 137.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.90 จากปี 2554 เนื องจาก
บริ ษทั [และบริ ษทั ย่อย]มีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื อง นอกจากนี ยังมีภาระภาษีเงินได้อีกจํานวน
13.70 ล้านบาท ซึงลดลงตามผลกําไรสุทธิในปี 2555
ในปี 2556 บริ ษทั [และบริ ษทั ย่อย]มีกาํ ไรสุ ทธิ 51.04 ล้านบาท เพิมขึ น 2.46 ล้านบาท หรื อ
เพิมขึนร้อยละ 5.06 จากปี 2555 โดยสาเหตุการเพิมขึนของกําไรสุ ทธิ เกิดจากการทีบริ ษทั [และบริ ษทั ย่อย]มี
ต้นทุนการขายสิ นค้าและบริ การจํานวน 474.68 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.00 จากปี 2555 ซึ งสาเหตุ
หลักเกิ ดจากการบริ หารและควบคุ มต้นทุ นการผลิ ตรายการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับปี 2556 มี
ต้นทุ นการจัดกิ จกรรมพิเศษในธุ รกิ จ Show Biz ลดลง ขณะที มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน
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140.93 ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 2.33 จากปี 2555 นอกจากนี ยังมีภาระภาษีเงินได้อีกจํานวน 12.77
ล้านบาท ซึงลดลงเล็กน้อยจากปี 2555
(ข)
ผลการดําเนินงานทีผ่านมาของแต่ ละธุรกิจ
1)
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ในปี 2554 บริ ษทั [และบริ ษทั ย่อย]มีรายได้จากการขายและบริ การ 666.50 ล้านบาท
ปรับตัวเพิมขึนเป็ น 737.08 ล้านบาทในปี 2555 หรื อเพิมขึนร้อยละ 10.59 ในขณะทีปี 2556 บริ ษทั มี
รายได้จากการขายและบริ การ 661.78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.22 จากปี 2555 ซึงมีสาเหตุการ
เพิมขึนหรื อลดลงในแต่ละธุรกิจ ดังนี
ธุรกิจสื อโทรทัศน์ ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการดําเนิ นงานใน
ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจเกียวเนื องจํานวน 523.40 ล้านบาท เพิมขึนเป็ น 550.57 ล้านบาทในปี 2555
หรื อเพิ มขึ นร้ อยละ 5.20 และเมื อเปรี ยบเที ยบกับปี 2556 มี ร ายได้จ ากการดํา เนิ น งานในธุ ร กิ จ
โทรทัศน์และธุ รกิจเกียวเนื องจํานวน 463.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 87.23 ล้านบาท
หรื อปรับตัวลดลงร้อยละ 15.84 ซึ งสาเหตุหลักของการลดลงของรายได้จากธุรกิจสื อโทรทัศน์ในปี
2556 นัน เนื องมาจากรายได้จากการขายโฆษณาจากการร่ วมผลิตรายการกับ อสมท. ลดลงจากการ
ถูกยกเลิกการผลิตรายการ “ข่าวข้น คนข่าว” และ “รายการเช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ตังแต่ไตรมาส 3
ของปี 2555 จึงส่งผลให้รายได้จากการขายโฆษณาทางช่องฟรี ทีวลี ดลง
ธุรกิจวิทยุ ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการดําเนิ นธุรกิจวิทยุจาํ นวน
31.54 ล้านบาท ปรับตัวเพิมขึนเป็ น 33.41 ล้านบาทในปี 2555 หรื อเพิมขึนร้อยละ 5.93 ขณะทีปี
2556 มีรายได้จากการดําเนินธุรกิจวิทยุจาํ นวน 33.08 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2555 หรื อลดลง
เพียงร้อยละ 0.99
ธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่ (New Media) ในปี 2554 บริ ษทั [และบริ ษทั ย่อย]มีรายได้จาก
การขายโฆษณาและบริ การสําหรับธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่จาํ นวน 111.56 ล้านบาท ปรับตัวสู งขึนเป็ น
153.09 ล้านบาท และ 165.37 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 37.23 และร้อยละ 8.02 ในปี 2555 และ
ปี 2556 ตามลําดับ ซึ งเป็ นผลจากรายได้จากการขายโฆษณาทางเว็บไซต์ทีเพิมสู งขึน ซึ งสอดคล้อง
กับภาวะตลาดในการขายโฆษณาทางออนไลน์ทีขยายตัวเพิมขึนเช่นกัน
2)
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนการขายในช่วงปี 2554-2556 จํานวน 400.77 ล้านบาท
539.43 ล้านบาท และ 474.68 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งคิดเป็ นสัดส่ วนของต้นทุนขายต่อรายได้จาก
การขายสิ นค้าและการให้บริ การร้อยละ 60.13 ร้อยละ 73.19 และร้อยละ 71.73 ในช่วงปี ดังกล่าว
ตามลําดับ
ต้นทุนหลักในการดําเนิ นงานในปี 2554 ได้แก่ ต้นทุนในการผลิตสื อคิดเป็ นร้อยละ
29.67 ของต้นทุนรวม เงิ นเดื อนและสวัสดิ การของพนักงานฝ่ ายผลิ ต คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.62 ของ
ต้นทุนรวม ต้นทุนค่าเดินทางเพือผลิตรายการและทําข่าว คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ของต้นทุนรวม ต้นทุน
จากการใช้บริ การของแผนกต่างๆ ของกลุ่มเนชัน คิดเป็ นร้อยละ 1.96 ของต้นทุนรวม ค่าเสื อมราคา
คิดเป็ นร้อยละ 5.94 ของต้นทุนรวม ต้นทุนโครงการต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 8.81 ของต้นทุนรวม และ
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มีส่วนแบ่งรายได้จากการบริ การส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลือนที (SMS / MMS) เว็บไซต์และวิทยุ คิด
เป็ นร้อยละ 13.54 ของต้นทุนรวม
ต้นทุนหลักในการดําเนิ นงานในปี 2555 ได้แก่ ต้นทุนในการผลิตสื อคิดเป็ นร้อยละ
29.11 ของต้นทุ นรวม เงิ นเดื อนและสวัสดิ การของพนักงานฝ่ ายผลิต คิดเป็ นร้ อยละ 21.87 ของ
ต้นทุนรวม ต้นทุนโครงการต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 14.45 ของต้นทุนรวม มีส่วนแบ่งรายได้จากการ
บริ การส่ งข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลือนที (SMS / MMS) เว็บไซต์และวิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 16.01 ของ
ต้นทุนรวม ค่าเสื อมราคา คิดเป็ นร้อยละ 6.64 ของต้นทุนรวม และต้นทุนค่าเดินทางเพือผลิตรายการ
และทําข่าว คิดเป็ นร้อยละ 5.34 ของต้นทุนรวม
ต้นทุนหลักในการดําเนิ นงานในปี 2556 ได้แก่ ต้นทุนในการผลิตสื อคิดเป็ นร้อยละ
26.55 ของต้นทุ นรวม เงิ นเดื อนและสวัสดิ การของพนักงานฝ่ ายผลิ ต คิ ดเป็ นร้อยละ 23.33 ของ
ต้นทุนรวม ส่ วนแบ่งรายได้จากการบริ การส่ งข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลือนที (SMS/MMS) เว็บไซต์
และวิทยุ คิดเป็ นร้อยละ 20.79 ของต้นทุนรวม ต้นทุนโครงการต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 9.66 ของต้นทุน
รวม ค่าเสื อมราคา คิดเป็ นร้อยละ 9.16 ของต้นทุนรวม และต้นทุนค่าเดินทางเพือผลิตรายการและทํา
ข่าว คิดเป็ นร้อยละ 4.17 ของต้นทุนรวม
ในช่วงปี 2554-2555 บริ ษทั [และบริ ษทั ย่อย]มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน
156.32 ล้านบาท และ 137.72 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 18.60 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 11.90
ขณะทีปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิมขึนเป็ น 140.93 ล้านบาท เพิมขึน 3.21 ล้านบาท
หรื อเพิมขึนร้อยละ 2.33
ในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการขายและ
การตลาด คิดเป็ นร้อยละ 39.51 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การพนักงาน
ร้อยละ 32.10 ของค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายส่ วนกลางจากการใช้บริ การของแผนกต่างๆ ของกลุ่ม
เนชัน ร้อยละ 6.01 ของค่าใช้จ่ายรวม
ในปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการขายและ
การตลาด คิดเป็ นร้อยละ 27.08 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การพนักงาน
ร้อยละ 39.32 ของค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายส่ วนกลางจากการใช้บริ การของแผนกต่างๆ ของกลุ่ม
เนชันร้อยละ 6.02 ของค่าใช้จ่ายรวม
ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการขายและ
การตลาด คิดเป็ นร้อยละ 31.09 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ การพนักงาน
ร้อยละ 37.48 ของค่าใช้จ่ายรวม ค่าใช้จ่ายสํานักงาน คิดเป็ นร้อยละ 8.24 ของค่าใช้จ่ายรวม และ
ค่า ใช้จ่า ยส่ ว นกลางจากการใช้บ ริ ก ารของแผนกต่ าง ๆของกลุ่ม เนชันคิ ดเป็ นร้ อยละ 5.79 ของ
ค่าใช้จ่ายรวม
3)
กําไรสุ ทธิ
ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั รากําไรขันต้นร้อยละ 39.87 และปรับตัวลดลง
เป็ นร้อยละ 26.81 และร้อยละ 28.27 ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ นอกจากนียังมีอตั รากําไรจาก
การดําเนิ นงานร้อยละ 16.64 ในปี 2554 และปรับตัวลดลงเป็ นร้อยละ 8.45 และร้อยละ 9.64 ในปี
2555 และปี 2556 ตามลําดับ สาเหตุหลักในการปรับตัวลดลงของอัตรากําไรขันต้น และอัตรากําไร
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จากการดําเนิ นงานในปี 2555 และปรับตัวสู งขึนเล็กน้อยในปี 2556 เป็ นผลจากภาระต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิมสู งขึน ทังนี กําไรสุ ทธิ ในช่วงปี 2554-2556 เท่ากับ 87.08 ล้าน
บาท 48.58 ล้านบาท และ 51.04 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ ลดลง 38.50 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 44.21 ในปี 2555 และเพิมขึน 2.46 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 5.06 ในปี 2556 โดย
คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิในปี 2554-2556 เท่ากับร้อยละ 13.03 ร้อยละ 6.56 และร้อยละ 7.50 ตามลําดับ
4)
อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นร้อยละ 27.23 และ
ปรับตัวลดลงเป็ นร้อยละ 14.14 ในปี 2555 เนื องจากผลกําไรสุ ทธิ ทีลดลง และในปี 2556 อัตรา
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองเป็ นร้อยละ 5.63 เนืองจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีเพิมขึน
จากการเพิมทุนของบริ ษทั เพือรองรับการลงทุนในธุรกิจดิจิตอลทีวี
(ค)

ฐานะการเงิน
1)
สินทรัพย์ ส่ วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพสินทรัพย์
ปี 2554 บริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อ ย มี สิน ทรั พ ย์ร วม 481.70 ล้านบาท ประกอบด้ว ย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน 335.34 ล้านบาท และสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน 146.36 ล้านบาท ซึ งคิดเป็ น
ร้อยละ 69.62 และ 30.38 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ
ปี 2555 มีสินทรัพย์รวม 585.66 ล้านบาท ประกอบด้วยสิ นทรัพย์หมุนเวียน 420.31
ล้านบาท และสิ นทรั พย์ไม่ หมุน เวียน 165.35 ล้านบาท ซึ งคิ ด เป็ นร้ อยละ 71.77 และ 28.23 ของ
สิ นทรั พย์รวม ตามลําดับ โดยสิ น ทรั พ ย์ร วม เพิมขึ น 103.96 ล้านบาท เกิ ดจากการเพิมขึ นใน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 84.97 ล้านบาท ซึ งส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี การค้าเพิมขึนจํานวน 20.07
ล้านบาท รายได้คา้ งรับเพิมขึนจํานวน 15.09 ล้านบาท ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึนจํานวน
21.39 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือเพิมขึนจํานวน 6.03 ล้านบาท และสิ นทรั พย์หมุนเวียนอื นเพิมขึ น
จํานวน 21.07 ล้านบาท ประกอบกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิมขึนจํานวน 18.99 ล้านบาท จากการ
ซืออุปกรณ์ทีใช้ในการดําเนิ นงานตามแผนการลงทุนต่อเนื องตังแต่ปี 2554-2555 เพือปรับปรุ ง เพิม
ประสิ ทธิภาพ และรองรับการขยายงานของบริ ษทั รวมถึงทดแทนอุปกรณ์เดิมทีเสื อมสภาพ
ปี 2556 มี สิ น ทรั พ ย์ร วม 1,629.68 ล้า นบาท ประกอบด้ว ยสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย น
1,495.60 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 134.08 ล้านบาท ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 92.00 และ 8.00
ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยสิ นทรัพย์รวมเพิมขึนจํานวน 1,044.02 ล้านบาท เกิ ดจากการ
เพิมขึนในสิ นทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 1,075.29 ล้านบาท ซึ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิมขึนจํานวน 1,006.18 ล้านบาท และเงินลงทุนชัวคราวเพิมขึนจํานวน 118.00 ล้าน
บาท เนืองจากการเพิมทุนเพือรองรับการลงทุนในธุรกิจดิจิตอลทีวี ขณะทีลูกหนีการค้าลดลงจํานวน
45.65 ล้านบาท ประกอบกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจํานวน 31.27 ล้านบาท
2)
ลูกหนีก# ารค้ า
ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี การค้าสุ ทธิ 178.64 ล้านบาท มีระยะเวลา
เก็บหนีเฉลีย (ก่อนหักค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ) 96.71 วัน และมีลูกหนี การค้าสุ ทธิ เพิมขึนเป็ น 198.71
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ล้านบาท ในปี 2555 โดยเพิมขึนในอัตราร้อยละ 11.24 โดยสาเหตุหลักของการเพิมขึนของลูกหนี
การค้า เนืองจากบริ ษทั มีรายได้ทีสูงขึนอย่างต่อเนือง
ในปี 2556 มีลูกหนี การค้าสุ ทธิ 153.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 45.65
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 22.97 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายโฆษณาจากรายการทางฟรี
ทีวลี ดลง และบริ ษทั มีระยะเวลาการเก็บหนีเฉลีย (ก่อนหักค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ) เพิมขึนจาก 95.05
วันในปี 2555 เป็ น 99.38 วันในปี 2556 โดยร้อยละ 47.60 ของลูกหนี การค้าเป็ นลูกหนี ทียังไม่ถึง
กําหนดชําระ
3)
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน
101.43 ล้านบาท และได้ปรับลดลงเป็ น 54.14 ล้านบาทในปี 2555 หรื อลดลงร้อยละ 46.62 ในขณะที
ปี 2556 มีกระแสเงิ นสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 149.83 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ
176.75
นอกจากนี ยังมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 61.43 ล้านบาท 42.53
ล้านบาท และ 177.68 ล้านบาทในปี 2554-2556 ตามลําดับ โดยในปี 2554-2556 บริ ษทั ได้ซือ
อุปกรณ์ เพิมเติ มจํา นวน 58.57 ล้า นบาท 43.82 ล้านบาท และ 50.65 ล้านบาท ตามลําดับ ตาม
แผนการลงทุนอย่างต่อเนืองเพือปรับปรุ ง เพิมประสิ ทธิภาพ และรองรับการขยายงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยรวมถึงทดแทนอุปกรณ์เดิมทีเสื อมสภาพ ประกอบกับในปี 2556 มีการลงทุนในเงินลงทุน
ชัวคราวจํานวน 118.00 ล้านบาท และการจ่ ายเงิ นประกันการประมูลใบอนุ ญาตใช้คลื นความถี
จํานวน 22.00 ล้านบาท ขณะทีมีรายได้จากดอกเบียรับจํานวน 13.18 ล้านบาท
ในปี 2554 มีกระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงินจํานวน 72.06 ล้านบาท จาก
การจ่ายเงินปั นผลจํานวน 68.94 ล้านบาท จ่ายซื อหุ ้นทุนซื อคืน 4.53 ล้านบาท ขณะทีรับเงินจากการ
ออกหุ ้น สามัญเพิ มทุ น จากการใช้สิท ธิ ซือหุ ้นสามัญ ตามการใช้สิ ทธิ ใ บสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ -ESOP
จํานวน 3.93 ล้านบาท โดยในปี 2555 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 10.30 ล้าน
บาท จากการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 20.83 ล้านบาท จ่ายซื อหุ ้นทุนซื อคืน 0.62 ล้านบาท และรับเงิ น
จากการออกหุ ้นสามัญเพิมทุ นจากการใช้สิทธิ ซือหุ ้นสามัญตามการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP จํานวน 11.43 ล้านบาท ขณะทีปี 2556 มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
1,034.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั และการ
ออกหุ ้น สามัญเพิ มทุ น จากการใช้สิท ธิ ซือหุ ้นสามัญ ตามการใช้สิ ทธิ ใ บสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ -ESOP
จํานวน 1,061.22 ล้านบาท และ 6.76 ล้านบาท ตามลําดับ รวมทังการขายหุ ้นทุนซื อคืนจํานวน 8.46
ล้านบาท โดยในปี 2556 นีบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลเป็ นจํานวน 41.00 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.32 เท่า 2.05 เท่า และ 9.29 เท่า
ในปี 2554-2556 ตามลําดับ และมีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์สภาพคล่องหมุนเร็ ว 1.83 เท่า 1.40 เท่า และ
8.48 เท่าในปี 2554-2556 ตามลําดับ โดยที อัตราส่ วนสภาพคล่อง และอัตราส่ วนสิ นทรัพย์สภาพ
คล่องหมุนเร็ ว เพิมสู งขึนมากในปี 2556 ซึ งเป็ นผลจากการเพิมทุนเพือรองรับการลงทุนในธุ รกิ จ
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ดิจิตอลทีวี และเมือพิจารณาจากอัตราส่ วนแสดงสภาพคล่องเหล่านี จะเห็นได้วา่ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดําเนิ นงานตามธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ คือ มีสินทรัพย์สภาพคล่อง
เพียงพอกับการชําระหนีสิ นหมุนเวียนหากมีการเรี ยกให้ชาํ ระในทันที
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2554 บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยลงทุ น ในอุ ปกรณ์ ทีใช้ใ นการดําเนิ น งาน มูล ค่ า
ประมาณ 58.57 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งห้องส่ งและปรับปรุ งสตูดิโอ การลงทุนใน
อุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์การเก็บภาพและเสี ยงในระบบดิจิตอล อุปกรณ์ในห้องควบคุมการออกอากาศ
ซึงใช้สาํ หรับช่องระวังภัยและช่องรามาแชนแนล
โดยยังดําเนิ นแผนการลงทุนอย่างต่อเนื องในปี 2555-2556 เพือลงทุนในอุปกรณ์ที
ใช้ในการดําเนิ นงาน มูลค่าประมาณ 43.82 ล้านบาท และ 50.65 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการลงทุนสร้างห้องสตูดิโอพร้อมห้องควบคุมการออกอากาศ เพือรองรับการออกอากาศสําหรับ
ช่ อ งที วีของบริ ษทั ในเครื อ รวมถึ งการปรั บ ปรุ ง ห้อ งส่ ง และปรั บปรุ งสตูดิ โ อเดิ ม การลงทุ น ใน
อุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์การเก็บภาพและเสี ยงในระบบดิจิตอล อุปกรณ์ในห้องควบคุมการออกอากาศ
เพือเพิมประสิ ทธิภาพและรองรับการขยายงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
แหล่งทีมาของเงินทุน
ในปี 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.50 เท่า
และเพิมขึนเป็ น 0.60 เท่า ในปี 2555 ซึ งอัตราส่ วนทีเพิมขึนนี เนื องจากบริ ษทั ฯ มีหนี สิ นเพิมขึน ใน
อัตราร้ อยละ 38.25 จากการเพิมขึ นของเจ้าหนี การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย เจ้าหนี อื นและหนี สิ น
หมุนเวียนอืน ในขณะทีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิมขึนในอัตราร้อยละ 13.32 ตามผลกําไรของบริ ษทั ฯ และ
การออกหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP
ในปี 2556 มีอตั ราส่ วนหนี สิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.13 เท่า เนื องจากส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นเพิมขึนในอัตราร้อยละ 296.54 ตามผลกําไรของบริ ษทั ฯ และการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั และการออกหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP ในขณะที
หนีสิ นลดลงในอัตราร้อยละ 17.35
หนีสิ น
ในปี 2554 และบริ ษทั ย่อยมีหนี สิ นรวม 159.63 ล้านบาท และเพิมขึ นเป็ น 220.69
ล้านบาทในปี 2555 โดยเป็ นหนี สิ นหมุนเวียน 204.72 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 59.89 ล้านบาท
จากการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี อืนและหนี สิ นหมุนเวียนอืน และมีหนี สิ นไม่หมุนเวียน
จํานวน 15.97 ล้านบาท เพิมขึ นเล็กน้อยจํานวน 1.18 ล้านบาท จากภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
ในปี 2556 มีหนีสิ นรวม 182.41 ล้านบาท โดยเป็ นหนีสิ นหมุนเวียน 160.97 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 43.75 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนีการค้า และเจ้าหนี อืน ขณะที
หนี สิ นไม่หมุนเวียนจํานวน 21.44 ล้านบาท เพิมขึ นจํานวน 5.48 ล้านบาท จากภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2554 บริ ษทั มี ทุนจดทะเบี ยนและชําระแล้วจํานวน 173.44 ล้านบาท มีกาํ ไร
สะสมจํานวน 36.58 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 322.07 ล้านบาท
ในปี 2555 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ จาํ นวน 3.43 ล้านหุ ้น ทําให้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีทุนชําระแล้วจํานวน 176.87
ล้านบาท และมีกาํ ไรสะสมจํานวน 65.45 ล้านบาท ดังนันจึงมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 364.97 ล้าน
บาท เพิมขึน 42.90 ล้านบาทจากปี 2554
ในปี 2556 บริ ษทั ได้ออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 353.74 ล้านหุ ้น รวมทัง กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อีกจํานวน 3.80 ล้านหุ ้น ทําให้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีทุนชําระแล้วจํานวน 534.41 ล้านบาท และมีกาํ ไรสะสมจํานวน
72.92 ล้านบาท ดังนันจึงมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 1,447.27 ล้านบาท เพิมขึน 1,082.30 ล้านบาท
จากปี 2555
13.3
ปัจจัยความเสียง
13.3.1 ความเสียงจากการแข่ งขันของสถานีโทรทัศน์ ในระบบฟรีทวี ี
การเปลี ยนผ่า นเข้า สู่ ยุค ดิ จิ ตอลที วีใ นประเทศไทย เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ก ลุ่ม ทุ น สื อใหม่ๆ เข้า มา
ประกอบกิ จการโทรทัศน์มากขึน ส่ งผลต่อการแข่งขันทางธุ รกิ จที วีทีรุ นแรงเพิมขึ น โดยเฉพาะการ
แข่งขันด้านคุณภาพของเนือหารายการโทรทัศน์ เพือสร้างความแตกต่างจากผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ราย
อื นๆ ให้มีคุ ณภาพ หลากหลาย และตรงกับความต้อ งการของผูช้ มโทรทัศน์ มากยิงขึ น เพือเม็ดเงิ น
โฆษณาในตลาดทีมีเพิมสู งขึน ถึงแม้ว่าภาวะการแข่งขันที รุ นแรง แต่ความพร้อมของที มบุคลากรข่าว
และสถานการณ์ข่าวการเมืองทียังร้อนแรงอีกหลายเดือน รวมถึงกลยุทธ์สาํ คัญการบริ หารช่องทีวีดิจิตอล
ในเครื อเนชัน คือ 5 Screen Strategy เพือนําเสนอคอนเทนท์ให้ปรากฏอยูใ่ น "5 จอ" หลัก เกาะติดไลฟ์
สไตล์ผชู ้ มตลอดทังวัน ไม่วา่ จะเป็ น จอแท็บเล็ต และจอสมาร์ ทโฟน ทีกลายเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญสําหรับ
การเสพข้อมูลข่าวสารในช่วงระหว่างเดินทาง จอคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลาทํางาน Digital Signage หรื อ
จอเอาท์ดอร์ ทีสามารถพบเห็นในแหล่งชุมชน และจอทีวี สําหรับการรับชมช่องทีวีดิจิตอลของเครื อ
เนชันในช่วงเช้าและเย็น กลยุทธ์ 5 จอ จะเป็ นอาวุธสําคัญ ผลักดันช่องทีวีดิจิตอลของเนชันที วีให้
ปรากฏสู่ ผูช้ มตลอดเวลา เพื อก้า วสู่ ก ลยุทธ์ ก ารบริ หารทุ ก ช่ ว งเวลาให้เ ป็ นไพรม์ไ ทม์ (All Day
Primetime) พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ผชู ้ มทีสามารถเลือกชมคอนเทนท์เนชันทีวีได้เองในทุกช่วงเวลา
ทีสะดวก จึงมันใจว่าบริ ษทั จะเป็ นผูน้ าํ ช่องข่าวตังแต่วนั แรกของการออกอากาศ และแข่งขันแย่งชิ ง
ผูช้ มจากช่องข่าวและช่องฟรี ทีวี ในสนามแข่งขันทีเท่าเทียม
13.3.2 ความเสียงจากภาระต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในระดับสู ง
เงินค่าประมูลทีวดี ิจิตอล ถือเป็ นค่า ซื อสิ ทธิ ในการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล ภายใต้การกํากับดูแลของ
กสทช. โดยการจ่ายครังแรกจะได้สิทธิ การทําทีวีนาน 15 ปี เท่ากันทุกราย โดยการลงทุนค่าประมูลทีสู ง
รวมทังการจ่ายค่าธรรมเนียมประกอบกิจการให้กบั กสทช. ถือเป็ นต้นทุนทีสําคัญทีจะอาจส่ งผลกระทบ
ต่องบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ดังนันเพือบรรเทาความเสี ยงจากการลงทุน บริ ษทั ได้จดั หาแหล่งเงินทุน
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โดยการเพิมทุนเพือรองรับการลงทุนในทีวดี ิจตอลไว้แล้ว รวม 1,000 ล้านบาท อีกทังการชําระค่าประมูล
เป็ นการทยอยชําระในระยะเวลา 5 ปี ซึ งจะไม่กระทบกระแสเงิ นสดที มีอยู่ นอกจากนี บริ ษทั มีความ
พร้อมด้านทีมงาน ความแข็งแกร่ งด้านคอนเทนด์ และกระแสความนิ ยมของผูช้ มรายการทีดี อีกทังการ
เข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลทีวี จะได้รับผลดีในระยะยาวจากการเข้าไปสู่ในตลาดทีมีเม็ดเงินโฆษณาสูงทีสุด
13.4
รายชือผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร 10 รายแรกของบริษัท
13.4.1. รายชือผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรกและสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นล่าสุ ด เมือวันที
31 ธันวาคม 2556
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชือผู้ถือหุ้น
บริ ษทั เนชัน มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
นางสาววารุ ณี ตันตสุรฤกษ์
นายภาสกร เจษฎาวรางกูล
นายอานนท์ ทองหยาด
นายชวลิต วิสราญกุล
นายสุทธิชยั แซ่หยุน่
นางสาวศิริวรรณ วีระพจนานันท์
นายวิรัตน์ สุพรรณธะริ ดา
นายวิทวัส เลิศบรรณพงษ์
นางสาวสุวดิ า กิงเมืองเก่า
อืน ๆ
รวม

จํานวนหุ้นทีถือ
381,011,674
15,000,000
12,000,000
10,941,700
5,004,002
4,866,714
3,300,000
3,147,046
2,950,000
2,950,000
93,241,511
534,412,647

ร้ อยละ
71.30
2.81
2.25
2.05
0.94
0.91
0.62
0.59
0.55
0.55
17.45
100.00

13.4.2. รายชือคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชือ-นามสกุล
นายสุทธิชยั แซ่หยุน่
นายอดิศกั ดิk ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ
นายสุพงษ์ ลิมธนากุล
นายเมธา สุนทรจิตร์
นายกิตติชยั ลัทธิโสภณกุล
นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์
นายเสริ มสิ น สมะลาภา
นางสาวเอียมศรี บุญหชัยรัตน์
นายเทพชัย แซ่หย่อง
นางสาวดวงกมล โชตะนา
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ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.4.3. รายชือคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ลําดับที
ชือ-นามสกุล
1
นายอดิศกั ดิk ลิมปรุ่ งพัฒนกิจ

ตําแหน่ ง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ

2

นางสาวเอียมศรี บุญหชัยรัตน์

กรรมการอํานวยการ-สายงานขายและการตลาด

3

นางสาวขวัญเรื อน ถาวรทวีวงษ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานรายการโทรทัศน์

4

นายกนก รัตน์วงศ์สกุล

รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานผูป้ ระกาศข่าว

5

นางนงค์นาถ ห่านวิไล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและ CSR

6

นางสาวชไมพร คงเพชร

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานวิทยุและกิจกรรม

7

นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส กลุ่มงานขาย

8

นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สายงานนิวมีเดีย

9
10

นายสุภวัฒน์ สงวนนาม
นางสุวรรณี วัชรภาสกร

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงิน

14. ความเห็นของคณะกรรมการเกียวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดหาแหล่งเงินทุนตามทีได้เปิ ดเผยข้อมูลในข้อ 8 (แหล่งเงินทุนที
ใช้) นันเพียงพอสําหรับรายการได้มาซึ งทรัพย์สินในครังนี และจะไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงิ นทุน
หมุนเวียนและการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั แต่อย่างใด
15. คดีสําคัญหรือข้ อเรียกร้ องทีมีสาระสําคัญซึงอยู่ระหว่ างดําเนินการ
-ไม่มี16. ผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวข้ องระหว่ างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถือทั#งทางตรงและทางอ้ อม
ตั#งแต่ ร้อยละ 10 ขึน# ไป
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายของสารสนเทศฉบับนี (รายการทีเกียวโยงกันระหว่างบริ ษทั กับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุน้ ทีถือทังทางตรงและทางอ้อมตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป)
17. สรุปสาระสําคัญของสัญญาทีสําคัญ ๆ ในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
รายละเอียด

คู่สัญญา

ในปี 2555 บริ ษทั /บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้า กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ใน
ทํา สั ญ ญาเช่ า และบริ การเพื อเช่ า สํ า นั ก งาน ประเทศแห่งหนึง
รวมทั งสิ งอํา นวยความสะดวกต่ า ง ๆ เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี ทังนี สัญญาดังกล่าวมีเงื อนไข
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มูลค่ า
20.37 ล้านบาท

รายละเอียด

คู่สัญญา

มูลค่ า

ในการต่ออายุสญ
ั ญาได้
ในปี 2554 บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ได้เ ข้า ทํา สํานักข่าวต่างประเทศแห่งหนึง
สัญญาซื อข้อมูลข่าวสารกับบริ ษทั ต่างประเทศ
แห่ งหนึ ง โดยมีกาํ หนดระยะเวลาตามสัญญา 5
ปี
ในปี 2556 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทํา
บริ ษทั ในประเทศ 2 แห่ง
สัญญาเพือรับบริ การส่งสัญญานโทรทัศน์ขึนสู่
ดาวเทียม โดยมีกาํ หนดระยะเวลาตังแต่ 5-6 ปี
18. แบบหนังสือมอบฉันทะทีให้ ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้
ปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย 14 (หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.)
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0.80 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

2.28 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

เอกสารแนบ
รายการทีเกียวโยงกันระหว่ างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถือทังทางตรงและทางอ้ อมตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป

16. ผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวข้ องระหว่ างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถือทั&งทางตรงและทางอ้ อมตั&งแต่ ร้อยละ 10 ขึน& ไป
รายการระหว่างกันทีมีสาระสําคัญ (ตามงบการเงิน) ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ทีเกียวข้อง และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ในงวดปี 2555 และของปี 2556
(หน่วย : ล้านบาท)
บริษัทหรือบุคคล/
มูลค่ ารายการ/
ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท
ลักษณะรายการ
มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ
ประกอบธุรกิจ
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
บริ ษทั เนชัน มัลติมีเดีย กรุ๊ ป เป็ นบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ บริ ษทั ร้อย รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
14.77
3.40
จํากัด (มหาชน) (NMG) /
ละ 71.30 ในปี 2556 และร้อยละ ลูกหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
0.84
2.34
ดําเนินธุรกิจด้านข่าว ซึง
61.10 ในปี 2555 และมี
-บริ ษทั ฯ รับจ้างผลิตสารคดีสC นั ข่าวสังคมธุรกิจ
-เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชํานาญใน
รวมถึงผลิตและจําหน่าย
กรรมการร่ วมกัน
สปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ งานจัดทําสื อ
งานดังกล่าว จึงสามารถบริ หารต้นทุนของงานได้อย่าง
หนังสื อพิมพ์และสิ งพิมพ์
ในการนําเสนอข้อมูลบริ ษทั ต่าง ๆ จํานวน 2.74
เหมาะสม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
ประเภทต่าง ๆ
และ 6.78 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
บริ ษทั ฯ และเรี ยกเก็บเงินตามราคาต้นทุนซึงขึCนอยูก่ บั
ตามลําดับ
ประเภทและระยะเวลาในการจัดทําและบวกค่าบริ การไม่เกิน
ร้อยละ 5 (Cost plus)
-บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้า VCD และ DVD จํานวน 0.02
และ 0.38 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ขายในราคาทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

-บริ ษทั ฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ
สถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที
ร่ วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทัCงค่าขาย
เวลาโฆษณารายการวิทยุ จํานวน 0.59 และ 7.49
ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ

-NMG ใช้สือของบริ ษทั ฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บในราคาทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ
ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-ลูกหนีCอีน NMG เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีบริ ษทั ฯ ชําระแทน NMG
เป็ นต้น
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
เจ้าหนีCอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ ใช้บริ การข่าวและภาพข่าวของสํานักข่าว
เนชัน ข่าวภูมิภาคและข่าวอาชญากรรม จํานวน
18.68 และ 18.68 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่ากระดาษทีใช้ในการพิมพ์สิงพิมพ์
สําหรับการจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจเกียวเนืองของ
บริ ษทั ฯ เช่น หนังสื อแบบเรี ยนในโครงการ
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0.79

1.04

31.99
9.10

38.84
11.61

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

-เป็ นรายการทีเกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกันกับ NMG ซึง
มีความพร้อมด้านบุคลากรทีมีความชํานาญในการจัดหาและ
ผลิตข่าว ทําให้บริ ษทั ฯ ประหยัดต้นทุนจากการจัดตัCง
หน่วยงานทีมีลกั ษณะงานซํCาซ้อนกัน ทัCงนีC รายการดังกล่าว
เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดย NMG เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากบริ ษทั ฯ ในอัตราคงทีตามทีได้ตกลงกัน ซึง
อ้างอิงกับอัตราของสํานักข่าวต่างประเทศอืนทีบริ ษทั ฯ ใช้
บริ การ (โดยเทียบจากจํานวนชัวโมงใช้งานและจํานวนชิCน
ข่าวทีได้รับ) และเป็ นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลียของค่าข่าวที
NMG เรี ยกเก็บจากบริ ษทั ฯ ในปี ทีผ่านมา
-เนืองจาก NMG มีการสังซืCอกระดาษจากทัCงในและ
ต่างประเทศเป็ นจํานวนมากเพือใช้สาํ หรับพิมพ์หนังสื อพิมพ์
และสิ งพิมพ์ของกลุ่มบริ ษทั จึงมีความชํานาญในการเลือก

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

ทบทวนความรู ้กบั มาม่า จํานวน 2.10 และ 2.29
ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ

สิ นค้าและต่อรองราคาได้ดี ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ ซึงบริ ษทั ฯ จ่าย
ค่าใช้จ่ายส่วนนีCในราคาต้นทุน บวกค่าใช้จ่ายในการนําเข้า
สิ นค้าจากต่างประเทศและการจัดเก็บสิ นค้า

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าบริ การงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) จํานวน 9.65 และ 2.47 ล้านบาท
ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ ได้แก่
1.ค่าบริ การดูแลเครื องคอมพิวเตอร์และการใช้
อินเตอร์เน็ต ตามจํานวนเครื องทีใช้งาน
2.ค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์
3.ค่าใช้ Bandwidth ของอินเตอร์เน็ตในการ
ให้บริ การทางเว็บไซต์

-เพือให้การบริ หารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เป็ นไปอย่างคุม้ ค่า โดยช่วยลดการทํางานที
ซํCาซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ถูก
เรี ยกเก็บในราคาต้นทุนบวกค่าบริ การไม่เกินร้อยละ 5 ซึงเป็ น
อัตราทีเหมาะสม (Cost plus) โดยจะเรี ยกเก็บตามจํานวน
เครื องคอมพิวเตอร์ และปริ มาณการใช้งานจริ ง

-บริ ษทั ฯ ใช้บริ การงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
NMG เช่น ธุรการ บุคคล จัดซืCอ บิลลิง จํานวน 8.41
และ 8.53 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

-เป็ นรายการทีเกิดจากการใช้ทรัพยากร ร่ วมกันกับ NMG
เป็ นการประหยัดต้นทุนจากการจัดตัCงหน่วยงานทีมีลกั ษณะ
งานซํCาซ้อนกัน ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ถูกเรี ยกเก็บในราคา
ต้นทุนบวกค่าบริ การไม่เกินร้อยละ 5 (Cost plus)
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บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
0.14

บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย
เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯ
จํากัด (NNM) / ดําเนินธุรกิจ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ด้านสื อโฆษณาทางสื อ
และมีกรรมการร่ วมกัน
รู ปแบบใหม่

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ลูกหนีCอืน –กิจการทีเกียวข้องกัน
-ลูกหนีCอืนเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีบริ ษทั ฯ ชําระแทน NNM เป็ นต้น

บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรี น
จํากัด (NNS) / ดําเนินธุรกิจ
ด้านผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริ การโฆษณาผ่าน
สื อโทรทัศน์

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การและรายได้อืน
ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-ลูกหนีCอืน NNS เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีบริ ษทั ฯ ชําระแทน NNS
เป็ นต้น

3.33
16.96

-

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
เจ้าหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณา
และการให้เช่าเวลาช่องเนชันชาแนล 36.02 ล้าน
บาท ในปี 2556

36.02
31.77

-

เจ้าหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-เจ้าหนีCอืนเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีโอนย้ายไป NNS

0.55

เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯ ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน
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มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

-บริ ษทั ฯ ทําสัญญาร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ช่องเนชัน
ชาแนล กับ NNS โดยมีการแบ่งรายได้ตามอักตราทีตกลง
ร่ วมกัน
-

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั
จํากัด (NNV) / ดําเนินธุรกิจ
ด้านผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริ การโฆษณาผ่าน
สื อโทรทัศน์

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

ลักษณะรายการ

เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ฯ ถือ
หุน้ ร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การและรายได้อืน
ลูกหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ การระบบสัญญาณดาวเทียมเพือ
ออกอากาศ จํานวน 9.14 ล้านบาท ในปี 2556

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
30.70
9.79
-

-ตามข้อตกลงในสัญญาร่ วมผลิตรายการช่องคมชัดลึกทีวี
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับ NNV โดยเรี ยกเก็บเงินตามราคาต้นทุน
บวกค่าบริ การ (Cost plus)

-บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้า VCD และ DVD จํานวน 0.01
ล้านบาท ในปี 2556

-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ขายในราคารทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-ลูกหนีCอืน NNV เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีบริ ษทั ฯ ชําระแทน NNV
เป็ นต้น

94.97

-

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
เจ้าหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณา
และการให้เช่าเวลาช่องเนชันชาแนล 156.74 ล้าน
บาท ในปี 2556

156.74
122.79

-

30

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

-บริ ษทั ฯ ทําสัญญาร่ วมผลิตรายการโทรทัศน์ช่องเนชัน
ชาแนล กับ NNV โดยมีการแบ่งรายได้ตามอักตราทีตกลง
ร่ วมกัน

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

ลักษณะรายการ
เจ้าหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-เจ้าหนีCอืนเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีโอนย้ายไป NNV

บริ ษทั เนชัน อินเตอร์เนชัน
แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) (NINE) /
ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายสิ งพิมพ์ประเภท
ต่างๆ

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
โดยบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ
83.76 ในปี 2556 และร้อยละ
78.46 ในปี 2555 และมี
กรรมการร่ วมกัน

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ลูกหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั คิดค่าใช้บริ การสื อในเครื อ จํานวน 0.04
ล้านบาท ในปี 2555

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
7.60
-

6.23
0.06

2.10
0.33
-NINE ใช้สือของบริ ษทั ฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรมของ NINE ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในอัตราทีตกลงกันและมีเงือนไขทางการค้าปกติ

-บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ หารจัดการ (Management Fee)
สําหรับการให้บริ การงานด้านสื อรู ปแบบใหม่
ได้แก่ การดูแลและพัฒนาระบบ จํานวน 0.29 ล้าน
บาท ในปี 2555

ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ หารงานสตูดิโอและห้อง MCR
จํานวน 1.76 และ 6.23 ล้านบาท ในปี 2555 และปี
2556 ตามลําดับ
31

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

-เป็ นการนําข้อได้เปรี ยบด้านบุคลกรทีมีความเชียวขาญด้าน
เทคนิคในสื อรู ปแบบใหม่ของบริ ษทั ฯ มาใช้ประโยชน์
ร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บตาม
เงือนไขทางการค้าปกติ
7.64

2.98

-เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชํานาญใน
งานดังกล่าว จึงสามารถบริ หารต้นทุนของงานได้อย่าง
เหมาะสม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
บริ ษทั ฯ และเรี ยกเก็บเงินตามราคาต้นทุนบวกค่าบริ การ

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ
(Cost plus)

บริ ษทั เอ็นเอ็มแอล จํากัด
(NML) / ประกอบธุรกิจ
จัดส่งสิ งพิมพ์

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
โดยบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ
99.99 และมีกรรมการร่ วมกัน

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
0.69
เจ้าหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กบั NINE สําหรับ
ค่าสมาชิก บริ การรับข้อมูลข่าว SMS ทาง
โทรศัพท์เคลือนที จํานวน 0.01 ล้านบาท ในปี 2555

1.27
-

เจ้าหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ ซืCอหนังสื อ จํานวน 1.25 และ 0.69
ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ

0.31

0.25

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
เจ้าหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าขนส่งหนังสื อหรื อสิ งพิมพ์ทีใช้ใน
การดําเนินกิจกรรมพิเศษของธุรกิจเกียวเนืองของ
บริ ษทั ฯ จํานวน 0.28 และ 0.17 ล้านบาท ในปี

0.17
0.07
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- เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากรทีมีความรู ้และความชํานาญ
งานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่
โดยบริ ษทั ฯ แบ่งรายได้สาํ หรับค่าสมาชิกบริ การรับข้อมูล
ข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลือนทีให้ NINE ตามเงือนไข
ทางการค้าปกติ

-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยถูกเรี ยกเก็บในราคา
ตลาดและมีเงือนไขทางการค้าปกติ
0.28
0.05
-เนืองจาก NML มีความชํานาญในงานดังกล่าว จึงเป็ น
รายการทีเกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน เพือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุน

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ
2555 และปี 2556 ตามลําดับ

บริ ษทั เนชัน นิวส์ เน็ตเวิร์ค
จํากัด (NNN) / ประกอบ
ธุรกิจ ขายโฆษณา และ
สิ งพิมพ์

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
โดยบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ
ธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ถูกเรี ยกเก็บในอัตราที
ใกล้เคียงกับราคาที NML ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
ลูกหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ คิดค่าใช้บริ การสื อในเครื อ จํานวน 0.08
และ 0.05 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

0.15
0.10

0.42
0.32
-NNN ใช้สือของบริ ษทั ฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรมของ NNN ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในอัตราทีตกลงกันและมีเงือนไขทางการค้าปกติ

-บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้า VCD และ DVD จํานวน 0.01
และ 0.01 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ขายในราคาทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

-บริ ษทั ฯ รับจ้างผลิตสารคดีสC นั ข่าวสังคมธุรกิจ
สปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ งานจัดทําสื อ
ในการนําเสนอข้อมูลบริ ษทั ต่าง ๆ จํานวน 0.30
ล้านบาท ในปี 2555

-เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชํานาญใน
งานดังกล่าว จึงสามารถบริ หารต้นทุนของงานได้อย่าง
เหมาะสม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
บริ ษทั ฯ และเรี ยกเก็บเงินตามราคาต้นทุนซึงขึCนอยูก่ บั
ประเภทและระยะเวลาในการจัดทําและบวกค่าบริ การไม่เกิน
ร้อยละ 5 (Cost plus)
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บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

-บริ ษทั ฯ คิดค่าอบรมสัมมนา จํานวน 0.03 ล้านบาท
ในปี 2555

-NNN ส่งบุคลากรเข้าร่ วมอบรมสัมมนา ซึงจัดโดยบริ ษทั ฯ
โดยบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บค่าอบรมในราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้า
ทัวไป

-บริ ษทั ฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ
สถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที
ร่ วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทัCงค่าขาย
เวลาโฆษณารายการวิทยุ จํานวน 0.09 ล้านบาท ใน
ปี 2556

-NNN ใช้สือของบริ ษทั ฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บในราคาทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
0.06
-ลูกหนีCอืน NNN เกิดจาก ค่าเบีCยประกันอุบตั ิเหตุ
ของพนักงาน NNN รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีบริ ษทั ฯ
จ่ายแทน เป็ นต้นฯ จํานวน 0.44 และ 0.06
ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ

0.44

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
4.11
เจ้าหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
1.15
-บริ ษทั ฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สาํ หรับการขายพืCนที
โฆษณาบนเว็บไซด์ของสื อหนังสื อพิมพ์ของ NNN
ได้แก่ The Nation จํานวน 0.72 และ 2.00 ล้านบาท

4.72
1.97
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-เป็ นการนําข้อได้เปรี ยบด้านเนืCอหาข่าวของ NNN และความ
เชียวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริ ษทั ฯ
มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนืองจาก

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ

บริ ษทั ฯ มีบุคลากรทีมีความรู ้และความชํานาญงานด้านการ
ขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่ ทัCงนีC รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยมีอตั ราการ
แบ่งคือ NNN ได้ร้อยละ 60 บริ ษทั ฯได้ร้อยละ 40 จากยอด
รายได้ของเว็บไซด์ทีกล่าวข้างต้นในแต่ละเดือน

-บริ ษทั ฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สาํ หรับค่าสมาชิก
บริ การรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลือนที
จํานวน 0.86 และ 0.57 ล้านบาท ในปี 2555 และปี
2556 ตามลําดับ

-เป็ นการนําข้อได้เปรี ยบด้านเนืCอหาข่าวของ NNN และความ
เชียวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริ ษทั ฯ
มาใช้ประโยชยน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนืองจาก
บริ ษทั ฯ มีบุคลากรทีมีความรู ้และความชํานาญงานด้านการ
ขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่ ทัCงนีC รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ แบ่ง
รายได้สาํ หรับค่าสมาชิกบริ การรับข้อมูลข่าว SMS ทาง
โทรศัพท์เคลือนทีให้ NNN โดยแบ่งรายได้ระหว่าง NNN
และบริ ษทั ฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้
Operator ในแต่ละเดือน

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าใช้บริ การสื อในเครื อ จํานวน 1.51
และ 1.15 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

-บริ ษทั ฯ ใช้สือของ NNN ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดย NNN เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ในอัตราทีตกลงกันและมีเงือนไขทางการค้าปกติ

35

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ดับบลิวพีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด (WPS)
/ ประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์
สิ งพิมพ์

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
โดยบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 84.50 และมี
กรรมการร่ วมกัน

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าซืCอพืCนทีสื อโฆษณาในสื อของ
NNN จํานวน 0.43 และ 0.39 ล้านบาท ในปี 2555
และปี 2556 ตามลําดับ

-เรี ยกเก็บตามเงือนไขการค้าปกติ

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าผลิตรายการ Asean TV จํานวน
1.20 ล้านบาท ในปี 2555

-เนืองจาก NNN มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชํานาญในงาน
ดังกล่าว จึงสามารถบริ หารต้นทุนของงานได้อย่างเหมาะสม
โดยการเรี ยกเก็บตามเงือนไขทางการค้าปกติ

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
เจ้าหนีCการค้า – บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าพิมพ์หนังสื อ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ
จํานวน 3.40 และ 3.56 ล้านบาท ในปี 2555 และปี
2556 ตามลําดับ
เจ้าหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-เจ้าหนีCอืน WPS เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที WPS จ่ายชําระแทนบริ ษทั ฯ
เป็ นต้น
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3.56
2.22

3.40
1.29

-เนืองจาก WPS มีความชํานาญในงานดังกล่าว จึงเป็ น
รายการทีเกิดจากการใช้ทรัพยากรร่ วมกันเพือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดย WPS เรี ยกเก็บตาม
จํานวนทีพิมพ์ในอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาด

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ
บริ ษทั กรุ งเทพธุรกิจ มีเดีย
จํากัด (KTM) / ประกอบ
ธุรกิจ ขายโฆษณา และ
สิ งพิมพ์

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
โดยบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ลูกหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ รับจ้างผลิตสารคดีสC นั ข่าวสังคมธุรกิจ
สปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ งานจัดทําสื อ
ในการนําเสนอข้อมูลบริ ษทั ต่าง ๆ จํานวน 0.88
และ 3.00 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
33.73
6.94
3.26
0.89

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

-เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชํานาญใน
งานดังกล่าว จึงสามารถบริ หารต้นทุนของงานได้อย่าง
เหมาะสม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
บริ ษทั ฯ และเรี ยกเก็บเงินตามราคาต้นทุนซึงขึCนอยูก่ บั
ประเภทและระยะเวลาในการจัดทําและบวกค่าบริ การไม่เกิน
ร้อยละ 5 (Cost plus)

-บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้า VCD และ DVD จํานวน 0.05
ล้านบาท ในปี 2556

-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ขายในราคาทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

-บริ ษทั คิดค่าใช้บริ การสื อในเครื อ จํานวน 1.12
ล้านบาท ในปี 2556

-KTM ใช้สือของบริ ษทั ฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรมของ KTM ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในอัตราทีตกลงกันและมีเงือนไขทางการค้าปกติ

-บริ ษทั ฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ
สถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที

-KTM ใช้สือของบริ ษทั ฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
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ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บในราคาทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

ร่ วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทัCงค่าขาย
เวลาโฆษณารายการวิทยุ จํานวน 0.05 ล้านบาท ใน
ปี 2556
ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ หารงานสตูดิโอ ,ห้อง MCR และ
ระบบสัญญาณดาวเทียม จํานวน 6.06 และ 29.50
ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ

8.33

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
เจ้าหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สาํ หรับค่าสมาชิก
บริ การรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลือนที
จํานวน 1.52 และ 1.21 ล้านบาท ในปี 2555 และปี
2556 ตามลําดับ

7.54
1.91
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มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

7.92
-เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชํานาญใน
งานดังกล่าว จึงสามารถบริ หารต้นทุนของงานได้อย่าง
เหมาะสม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
บริ ษทั ฯ และเรี ยกเก็บเงินตามราคาต้นทุนบวกค่าบริ การ
(Cost plus)
6.92
2.80
-เป็ นการนําข้อได้เปรี ยบด้านเนืCอหาข่าวของ KTM และความ
เชียวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริ ษทั ฯ
มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนืองจาก
บริ ษทั ฯ มีบุคลากรทีมีความรู ้และความชํานาญงานด้านการ
ขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่ ทัCงนีC รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ แบ่ง
รายได้สาํ หรับค่าสมาชิกบริ การรับข้อมูลข่าว SMS ทาง
โทรศัพท์เคลือนทีให้ KTM โดยแบ่งรายได้ระหว่าง KTM

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ
และบริ ษทั ฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้
Operator ในแต่ละเดือน

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าซืCอพืCนทีโฆษณาในสื อของ KTM
จํานวน 2.63 และ 3.44 ล้านบาท ในปี 2555 และปี
2556 ตามลําดับ

-เรี ยกเก็บตามเงือนไขการค้าปกติ

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าอบรมสัมมนา จํานวน 0.01 และ
0.03 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ

-บริ ษทั ฯ ส่งบุคลากรเข้าร่ วมอบรมสัมมนาซึงจัดโดย KTM
โดย KTM เรี ยกเก็บค่าอบรมในราคาที KTM ให้กบั ลูกค้า
ทัวไป

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าใช้บริ การสื อในเครื อ จํานวน 2.76
และ 2.86 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

-บริ ษทั ฯ ใช้สือของ KTM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดย KTM เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ในอัตราทีตกลงกันและมีเงือนไขทางการค้าปกติ

เจ้าหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-เจ้าหนืCอืนเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที KTM จ่ายชําระแทนบริ ษทั ฯ
เป็ นต้น
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0.09

0.24

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

บริ ษทั คมชัดลึก มีเดีย จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ใหญ่
(KMM) / ประกอบธุรกิจ
โดยบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ ใน
ขายโฆษณา และสิ งพิมพ์
สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี
กรรมการร่ วมกัน

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ลูกหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้า VCD และ DVD จํานวน 0.04
ล้านบาท ในปี 2555

-บริ ษทั ฯ รับจ้างผลิตสารคดีสC นั ข่าวสังคมธุรกิจ
สปอตโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ งานจัดทําสื อ
ในการนําเสนอข้อมูลบริ ษทั ต่าง ๆ จํานวน 0.40
และ 2.68 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
8.34
0.44
4.10
0.43

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ขายในราคาทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่
-เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากร อุปกรณ์ และความชํานาญใน
งานดังกล่าว จึงสามารถบริ หารต้นทุนของงานได้อย่าง
เหมาะสม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของ
บริ ษทั ฯ และเรี ยกเก็บเงินตามราคาต้นทุนซึงขึCนอยูก่ บั
ประเภทและระยะเวลาในการจัดทําและบวกค่าบริ การไม่เกิน
ร้อยละ 5 (Cost plus)

-บริ ษทั ฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ
สถานีข่าว Nation Channel และรายการโทรทัศน์ที
ร่ วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ Free TV รวมทัCงค่าขาย
เวลาโฆษณารายการวิทยุ จํานวน 0.12 ล้านบาท ใน
ปี 2556

-KMM ใช้สือของบริ ษทั ฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรม ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ เรี ยกเก็บในราคาทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่

-บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ การระบบสัญญาณดาวเทียมเพือ
ออกอากาศ จํานวน 5.54 ล้านบาท ในปี 2556

-ตามข้อตกลงในสัญญาร่ วมผลิตรายการช่องคมชัดลึกทีวี
ระหว่างบริ ษทั ฯ กับ KMM โดยเรี ยกเก็บเงินตามราคาต้นทุน

40

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ
บวกค่าบริ การ (Cost plus)

ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-ลูกหนีCอืน – KMM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่างๆ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีบริ ษทั ฯ ชําระแทน KMM
เป็ นต้น

-

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
9.46
เจ้าหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
1.82
-บริ ษทั ฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สาํ หรับการขายพืCนที
โฆษณาบนเว็บไซด์ของสื อหนังสื อพิมพ์ของ KMM
ได้แก่ komchadluek.com จํานวน 1.72 และ 1.77
ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556 ตามลําดับ

-บริ ษทั ฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สาํ หรับค่าสมาชิก
บริ การรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลือนที
จํานวน 2.65 และ 1.92 ล้านบาท ในปี 2555 และปี
41

0.19

9.20
4.29
-เป็ นการนําข้อได้เปรี ยบด้านเนืCอหาข่าวของ KMM และ
ความเชียวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของ
บริ ษทั ฯ มาใช้ประโยชยน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากรทีมีความรู ้และความชํานาญงาน
ด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่ ทัCงนีC
รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยมี
อัตราการแบ่งคือ KMM ได้ 60% บริ ษทั ฯ ได้ 40% จากยอด
รายได้ของเว็บไซด์ทีกล่าวข้างต้นในแต่ละเดือน
-เป็ นการนําข้อได้เปรี ยบด้านเนืCอหาข่าวของ KMM และ
ความเชียวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของ
บริ ษทั ฯ มาใช้ประโยชยน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

2556 ตามลําดับ

เนืองจากบริ ษทั ฯ มีบุคลากรทีมีความรู ้และความชํานาญงาน
ด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื อรู ปแบบใหม่ ทัCงนีC
รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดย
บริ ษทั ฯ แบ่งรายได้สาํ หรับค่าสมาชิกบริ การรับข้อมูลข่าว
SMS ทางโทรศัพท์เคลือนทีให้ KMM โดยแบ่งรายได้
ระหว่าง KMM และบริ ษทั ฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้
หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าใช้บริ การสื อในเครื อ จํานวน 3.53
และ 4.28 ล้านบาท ในปี 2555 และปี 2556
ตามลําดับ

-บริ ษทั ฯ ใช้สือของ KMM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าหรื อกิจกรรมของบริ ษทั ฯ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดย KMM เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในอัตราทีตกลงกันและมีเงือนไขทางการค้าปกติ

-บริ ษทั ฯ จ่ายค่าซืCอพืCนทีสื อโฆษณาในสื อของ
KMM จํานวน 1.30 และ 1.48 ล้านบาท ในปี 2555
และปี 2556 ตามลําดับ

-เรี ยกเก็บตามเงือนไขการค้าปกติ

เจ้าหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-เจ้าหนีCอืนเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที KMM จ่ายชําระแทนบริ ษทั ฯ
เป็ นต้น
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0.06

0.11

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เนชัน เอ็กมอนท์ เอ็ด
ดูเทนเมนท์ จํากัด (NEE) /
ประกอบธุรกิจผลิต นําเข้า
และจําหน่ายสิ งพิมพ์สาํ หรับ
เยาวชน

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท
เป็ นบริ ษทั ที บมจ.เนชัน
อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเท
นเมนท์ ถือหุน้ ร้อยละ 49.99
และมีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั เนชัน พรอพเพอร์ตC ีส์ เป็ นกิจการทีเกียวข้องกัน บริ ษทั
จํากัด (NP) / ประกอบธุรกิจ ใหญ่ถือหุน้ ร้อยละ 18
ให้บริ การด้าน
อสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-ลูกหนีCอืน NEE เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีบริ ษทั ฯ ชําระแทน NEE เป็ นต้น

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
0.01
0.03

-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยถูกเรี ยกเก็บในราคา
ตลาดและมีเงือนไขทางการค้าปกติ

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
เจ้าหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ ซืCอหนังสื อ จํานวน 0.01 ล้านบาท ในปี
2555

-

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีCอืน NP เกิดจาก ค่าเบีCยประกันอุบตั ิเหตุของ
พนักงาน NP รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีบริ ษทั ฯ จ่าย
แทน เป็ นต้น

0.01
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มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

0.01
-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ โดยถูกเรี ยกเก็บในราคา
ตลาดและมีเงือนไขทางการค้าปกติ
0.01

บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

ลักษณะรายการ

บริ ษทั ไทย พอร์ทลั จํากัด
(TP)

เป็ นกิจการทีเกียวข้องกัน โดย
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
บจก. คมชัดลึก มีเดีย ถือหุน้ ร้อย ลูกหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
ละ 19
-ลูกหนีC TP เกิดจากการขายสิ นทรัพย์ คือ LCD
Projector ทีบริ ษทั ฯ ได้รับจากคูค่ า้ และนํามา
จําหน่ายแก่ TP ซึงเกิดขึCนในปี 2543 ทัCงนีC บริ ษทั ฯ
ได้ตC งั ค่าเผือหนีCสงสัยจะสูญสําหรับลูกหนีC TP ไว้
เต็มจํานวนแล้วในปี 2549

มหาวิทยาลัยเนชัน (NTU)

เป็ นมหาวิทยาลัยทีบริ ษทั เนชัน
ยู จํากัด (NU) รับโอนใบอนุญาต
โดยบริ ษทั ใหญ่ถือหุน้ NU
ร้อยละ 90.00 ในปี 2556

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
ลูกหนีCการค้า – กิจการทีเกียวข้องกัน
-บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ การพืCนทีโฆษณาบนเว็บไซด์
จํานวน 0.18 และ 0.14 ล้านบาท ในปี 2555 และปี
2556 ตามลําดับ

มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
0.45
0.45

0.15
0.68

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

0.37
1.51
-เรี ยกเก็บตามเงือนไขการค้าปกติ

-บริ ษทั ฯ คิดค่าบริ การงานด้าน New media เช่น
ค่าบริ การ SMS จํานวน 0.19 ล้านบาท ในปี 2555

-เรี ยกเก็บตามเงือนไขการค้าปกติ

-บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้า VCD และ DVD จํานวน 0.01
ล้านบาท ในปี 2556

-เป็ นการซืCอสิ นค้าเพือใช้เป็ นของขวัญหรื อของสมนาคุณใน
เทศกาล/งานต่าง ๆ ทัCงนีC รายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ขายในราคารทีมีส่วนลด
ใกล้เคียงกับราคาทีบริ ษทั ฯ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่
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บริษัทหรือบุคคล/
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ กบั บริษัท

ลักษณะรายการ
ลูกหนีCอืน –กิจการทีเกียวข้องกัน
-ลูกหนีCอืน NTU เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีบริ ษทั ฯ ชําระแทน NTU
เป็ นต้น
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การ
เจ้าหนีCอืน – กิจการทีเกียวข้องกัน
-เจ้าหนีCอืน NTU เกิดจากธุรกรรมประภทต่าง ๆ
ได้แก่ ค่าเทอมนักศึกษาปริ ญญาโท ที NTU เรี ยก
เก็บจากบริ ษทั ฯ เป็ นต้น
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มูลค่ ารายการ/
ยอดคงเหลือ
ปี 2556 ปี 2555
8.18
9.00

-

0.04
0.30

มูลค่ ารายการ/ยอดคงเหลือ

2

