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ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถเีพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทาง
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ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถเีพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทาง

ธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

เงือนไขก่อนรับใบอนุญาตทีวดีิจิตอล เงือนไขการประมลูคลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ

ทางธุรกิจระดบัชาต ิพ.ศ. 2556  

สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบ

ดจิิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกต ิ 

โครงข่ายฯ โครงข่ายโทรทศัน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดนิในระบบดจิิตอล 

กฎ Must Carry ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เรืองหลกัเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทศัน์ทีให้บริการเป็นการทวัไป 

ใบอนุญาตโทรทศัน์ทีไม่ใช้คลืนความถี ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์แบบกิจการทีไม่ใช้คลืนความถี  

กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA  บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จํากดั  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังาน ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศได้มาและจําหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมี

นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และประกาศของ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลง

วนัที 29 ตลุาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม  
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6 มีนาคม 2557 

 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท เนชัน มลัติมีเดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 

เรือง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกบัรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

ด้วยทีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เนชัน มลัติมีเดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NMG”) ครังที 1/2557 เมือ

วนัที 21 มกราคม 2557 ได้มีมตอินุมตัใิห้นําเสนอตอ่ทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือพิจารณาให้สัตยาบันการประมูลและได้มาซึง

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ (“ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล”) 

รวมตลอดถึงการปฏิบตัติามเงือนไขก่อนรับใบอนญุาตทีวีดจิิตอลตา่งๆ1  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เรืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการประมูลคลืนความถีเพือให้

บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 (“เงือนไขก่อนรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล”) ของบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ จํานวนสองแห่งทีได้เข้าร่วม และเป็นผู้ชนะในการประมลูใบอนญุาตทีวีดจิิตอล ซงึจัดโดย กสทช. เมือวันที 26 และ 

27 ธันวาคม 2556 ทีผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฎตามหนังสือของ กสทช. ฉบับลงวนัที 10 มกราคม 2557 ซึงบริษัทย่อยทังสอง

บริษัทได้รับเมือวนัที 14 มกราคม 2557 เพือรับรองวา่เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีจํานวน 2 รายการ ในราคา

ประมลูรวมทังสินประมาณ 3,538.00 ล้านบาท ดงันี 

1) บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จํากัด (“BBB”) ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท 

กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด (“KTM”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี

เพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่

ทวัไปแบบความคมชดัปกต“ิ) จํานวน 1 ช่องรายการ ในราคาประมลู 2,200.00 ล้านบาท และ 

2) บริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซ์วชิัน จํากดั (“NNV”) ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

(“NBC”) ซึง NBC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน NBC ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 71.30)

เป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ข่าวสารและ

สาระ (“ใบอนุญาตทีวดิีจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ”) จํานวน 1 ช่องรายการ ในราคาประมลู 1,338.00 ล้านบาท 

ในการนี เพือเป็นการปฏิบัติตามเงือนไขก่อนรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจึงได้เข้าทําสัญญาเช่าใช้

บริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ (“สัญญาเช่าใช้

                                                             
1  เงอืนไขก่อนรับใบอนญุาตประกอบด้วย 1) การชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตงวดที 1 จํานวนร้อยละ 50 ของราคาขันตํา และจํานวนร้อยละ 

10  ของเงินในสว่นทีเกินกวา่ราคาขนัตํา พร้อมวางหนงัสอืคําประกนัจากสถาบนัการเงินสําหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนทีเหลือของ
ราคาขันตําและของเงินในส่วนทีเกินกวา่ราคาขันตํา ภายใน 30 วนันับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ ชนะการประมูล 2) ดําเนินการขอใช้
โครงข่ายโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล (“โครงข่ายฯ”) กบัผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ภายใน 30 วนั นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 

และ 3) ดําเนินการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ภายใน 45 วนันับแต่
ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล โดยรายละเอียดเงือนไขก่อนรับใบอนุญาตในข้อ 3) ปรากฏในเอกสารแนบ 5 ของรายงานฉบับนี 
(หมวด 1 หลกัเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนญุาต) 
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บริการโครงข่ายโทรทศัน์”) กบักองทพับก โดยมีคา่ธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายฯ สําหรับ 2 ช่องรายการในระยะเวลาประมาณ 

15 ปี (ตงัแต่ปี 2557 ถึงปี 2571) รวมเป็นจํานวนเงินทังสินประมาณ 1,633.12 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยทังสองบริษัทได้คาดการณ์

ไว้เบืองต้นวา่จะต้องมีการลงทุนเพิมเตมิสําหรับการปรับปรุงสถานที สตดูิโอ และจัดซืออุปกรณ์ทีเกียวข้องสําหรับการผลิตรายการ

ต่างๆ ของตนรวมเป็นจํานวนทังสินประมาณ 350.00 ล้านบาท เพือให้สามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ทงันี เมือพิจารณาขนาดของรายการข้างต้นตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที ทจ. 20/2551 เรือง 

หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนัยสําคญัทีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เรือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที 29 ตุลาคม 2547 และทีแก้ไขเพิมเติม (“ประกาศได้มาหรือจําหน่ายไป”) การเข้าทํา

รายการดงักล่าวมีมลูค่ารวมทงัสินประมาณ 5,521.12 ล้านบาท คดิเป็นขนาดของรายการสงูสดุเมือคาํนวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่

รวมของสิงตอบแทน โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สินสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 เท่ากับร้อยละ 101.89 ของมลูค่า

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ทงันี เมือรวมขนาดของรายการได้มาซงึสินทรัพย์ดงักล่าวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์รายการอืนทีเกิดขึน

ในช่วง 6 เดอืนทีผ่านมา อนัได้แก ่การจัดตงับริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทฯ กบับริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุ๊ป จํากัด ในประเทศพม่า ซึง

ได้รับมติอนุมติจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 7/2556 ซึงจัดขึนเมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2556 อันเป็นรายการได้มาซึง

สินทรัพย์ทีมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.362 ของมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัที 30 กันยายน 2556 เมือคํานวณ

ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทนแล้ว รายการได้มาซึงสินทรัพย์ทังสองรายการ จะมีขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้อยละ 

102.25 เมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิงตอบแทน ถือเป็นรายการได้มาซงึสินทรัพย์ประเภทที 4 กล่าวคือ เข้าข่ายเป็น

รายการจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ายไป 
 

อย่างไรก็ดี เนืองจากรายการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีได้รับการยกเว้นการยืนคําขอให้รับหลักทรัพย์

ใหม่ กล่าวคอื  

1) ธุรกิจทีวีดจิิตอลทีบริษัทฯ ได้มามีลกัษณะของธุรกิจทีคล้ายคลึงหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจบุนั  

2) บริษัทฯ ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในคณะกรรมการหรือประเภทธุรกิจของบริษัทฯ รวมตลอดถึงอํานาจ

ควบคมุกิจการแต่อย่างใด  

3) บริษัทฯ ไม่มีการเพิมทนุหรือออกหลกัทรัพย์ใหม่ทีจะมีผลกระทบต่อการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษัทฯ แตอ่ย่างใด และ 

4) โดยผลของการได้มาซงึสินทรัพย์ตามรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในครังนี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีคณุสมบัติเหมาะสมที

จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ต่อไป  

ดงันนั บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ เพือพิจารณาให้สัตยาบนัการเข้าทํารายการดงักล่าว โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียง

                                                             
2  การคํานวณขนาดรายการ อ้างอิงจากมูลค่าเงนิลงทนุตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท อีเลฟเวน - เนชัน มีเดีย จํากัด จํานวน 

19.60 ล้านบาท * 100/ สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 จํานวน 5,418.84 ล้านบาท 
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ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี

ส่วนได้เสีย และไม่ต้องยืนคําขอพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ใหม่ โดยการเข้าทํารายการในครังนี ไม่ถือเป็นรายการทีเกียวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที ทจ. 21/2551 เรืองหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดหลักทรัพย์ฯ เรืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

 

อนึง เนืองด้วยการเข้าทํารายการข้างต้นของบริษัทย่อยทงัสองบริษัทมีลกัษณะเป็นการประมูลแข่งขันกับบุคคลหลายราย

เพือให้ได้มาซงึใบอนุญาตทีวดีิจิตอล ซงึหากมีการเปิดเผยวงเงินประมลูหรือรายละเอียดทีสําคญัอืนให้ทราบล่วงหน้า อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่การประมลูได้ อีกทังบริษัทย่อยทงัสองบริษัทต้องปฏิบัตติามเงือนไขก่อนรับใบอนุญาต ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการ

ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตทีวีดาวเทียมงวดที 1 ภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ ชนะการประมูลจาก กสทช. 

(กล่าวคอืภายในวนัที 13 กมุภาพันธ์ 2557) ดงันี ทีประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยทังสองแห่งและทีประชุมคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ครังที 1/2557 จึงได้มีมตอินุมตักิารเข้าทํารายการดงักล่าวในเบืองต้น รวมทงัการปฏิบตัิตามเงือนไขตา่งๆ ทีเกียวข้อง เพือให้

บริษัทย่อยทงัสองบริษัทสามารถได้มาซึงใบอนญุาตทีวีดจิิตอลดงักล่าว โดยจะนําเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของ

บริษัทฯ ซงึกําหนดจัดขึนในวนัที 4 เมษายน 2557 ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 2/2557 เมือวนัที 17 กุมภาพันธ์ 2557 

เพือพิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าทํารายการดงักล่าว รวมถึงการปฏิบตัิตามเงือนไขก่อนรับใบอนญุาตทีเกียวข้องตอ่ไป 

 

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 1/2557 เมือวนัที 21 มกราคม 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตงัให้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ 

จํากดั (“ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “IFA”) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และเป็นอิสระจากบริษัทฯ ให้เป็นทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นเกียวกับความสมเหตสุมผลของราคาและเงือนไขการเข้าทํารายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาให้

สัตยาบนัการทํารายการได้มาซงึสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครังนี    

 

รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบันี จดัทําขึนจากข้อมลูทีได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารทีได้รับจากกลุ่มบริษัทฯ 

และข้อมลูทีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัวไป นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ในการ

พิจารณาเพือให้ความเห็นในการเข้าทํารายการในครังนี ดังนัน หากข้อมูลทีใช้ในการศึกษานีมีการเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัใน

อนาคต อาจส่งผลให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเปลียนแปลงตามไปด้วย ซงึข้อมลูทีใช้ในการจดัทํารายงานฉบับนี เช่น 

 มติคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทอืนทีเกียวข้องกับการเข้าทํารายการ  

 สารสนเทศการเข้าทํารายการได้มาซงึสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ NBC 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และ NBC 

 งบการเงินของบริษัทฯ และ NBC ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตของแต่ละกิจการ สําหรับปีสินสุด

วนัท ี31 ธันวาคม 2554 – 2556  

 ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ และ NBC 

 ข้อมลูและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ และ NBC 

 สญัญาทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  
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 ข้อมลูของ BBB และ NNV 

 ประกาศ กสทช. ทีเกียวข้องกบัการเข้าทํารายการ  

 

นอกจากนี การจดัทําความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่ภายใต้สมมตฐิาน ดงันี 

 ข้อมูลและเอกสารทังหมด ซึงทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับจากบริษัทฯ และ NBC รวมถึงข้อมูลทีได้จากการ

สมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และ NBC มีความครบถ้วน ถกูต้อง เป็นจริง และความเห็นทีแสดงไว้สามารถเชือถือได้

และใกล้เคียงกบัสภาพความจริง ณ ปัจจบัุน 

 ไม่มีเหตกุารณ์ใดทีได้เกิดขึน หรือกําลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด ทีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

ตอ่ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และ NBC 

 สญัญาทางธุรกิจตา่งๆ เกียวกับการดาํเนินงานของบริษัทฯ และ NBC ทีทํากับคู่สัญญายังคงถูกต้องตามกฎหมาย มี

ผลบงัคบัใช้และผลผกูพนัตามสญัญา และไม่มีการเปลียนแปลงเงือนไข เพิกถอน หรือยกเลิก 

 

  ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นเกียวกับการเข้าทํารายการได้มาซงึสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ ณ 

วนัที 21 มกราคม 2557 และขอรับรองว่าได้ทําหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูต่างๆ ดังทีได้กล่าวมาข้างต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็น

สําคญั  อย่างไรก็ดี ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระตงัอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูลและเอกสารทีได้รับจากบริษัทฯ และ NBC 

รวมถึงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ และ NBC ตลอดจนข้อมลูทีเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องเป็น

ข้อมลูทีถกูต้องและเป็นความจริงในขณะทีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทํารายงานความเห็นนี  ดงันัน หากข้อมูลดงักล่าวข้างต้น

ไม่ถกูต้อง และ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อ

ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึง

ผลกระทบทีอาจเกิดขึนตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในอนาคตจากปัจจยัดงักล่าวได้ อีกทงัความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครัง

นี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน โดยการตัดสินใจ

ลงคะแนนเสียงอนมัุตกิารให้สัตยาบนัสําหรับการเข้าทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคญั ซึงผู้ ถือหุ้น

ควรจะศึกษาข้อมูลและพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ ที

เกียวข้องกับการเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวงัก่อนลง

มติ เพือพิจารณาอนุมตักิารให้สัตยาบันสําหรับการเข้าทํารายการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม ทังนี การให้ความเห็นนีมิได้เป็นการ

รับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน และทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ต้องรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบใดๆ ทีอาจเกิดขึนจากการเข้าทํารายการดงักล่าว ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียด

ดงันี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ตามทีกลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านสือประเภทต่างๆ อย่างครบวงจร สําหรับสือโทรทัศน์ 

ปัจจบุนั กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการช่องทีวดีาวเทียมประเภทข่าวสาร สาระความรู้ และสาระบนัเทิง อนัได้แก่ ช่อง Nation Channel  

ช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี และช่อง Kids Zone ซงึในช่วงทีผ่านมา ช่องทีวดีาวเทียมของกลุ่มบริษัทฯ เป็นทีรู้จักและได้รับความนิยมจาก

กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย รวมทังสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เพิมขึนอย่างต่อเนือง ขณะทีอุตสาหกรรมสือโทรทัศน์ของไทยกําลังก้าวสู่

การแข่งขนัอย่างเสรี อนัเป็นผลมาจากการเปิดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์แบบกิจการทีไม่ใช้คลืนความถี (“ใบอนุญาต

โทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถี”) แก่ผู้ประกอบการช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม และการเปิดประมลูใบอนุญาตการใช้คลืนความถี

เพือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ จํานวน 24 ช่องรายการ ของ กสทช. ซึงจะส่งผลให้การ

แข่งขันในอตุสาหกรรมสือโทรทศัน์มีความรุนแรงขึน ดงันัน เพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหารายได้จากการ

ประกอบธุรกิจสือโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังการเปลียนผ่านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของไทยจากระบบอนาล็อคเข้าสู่ระบบ

ดิจิตอลทีมีการแข่งขันอย่างเสรีจากจํานวนผู้ประกอบการในธุรกิจทีเพิมขึน รวมทัง เพือให้ช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ 

สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้หลากหลายเพิมมากขึนผ่านทกุช่องทางการรับชม (Platform) กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที

จะได้มาซงึใบอนญุาตทีวีดจิิตอลดงักล่าว โดยเมือวนัที 26 ธันวาคม 2556 BBB ซงึเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน 

KTM ได้เข้าร่วมการประมลูใบอนญุาตทีวีดจิิตอลหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัปกติ และเป็นผู้ชนะการประมลูลําดบัที 7 ด้วยราคา

เสนอประมลู 2,200.00 ล้านบาท และในวันที 27 ธันวาคม 2556  NNV ซึงเป็นบริษัทย่อยของ NBC (บริษัทฯ ถือหุ้นใน NBC ใน

สัดส่วนประมาณร้อยละ 71.30) ได้เข้าร่วมการประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ โดยเป็นผู้ชนะการประมลู

ลําดบัที 1 ด้วยราคาเสนอประมลู 1,338.00 ล้านบาท จากนัน เมือวนัที 14 มกราคม 2557 BBB และ NNV ได้รับหนังสือแจ้งรับรอง

ผลการเป็นผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตทีวีดจิิตอลหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัปกต ิและหมวดหมู่ข่าวสารและสาระจาก กสทช. 

ตามลําดบั อย่างไรก็ด ีBBB และ NNV จะได้รับใบอนญุาตดงักล่าว ภายหลงัจากทีได้ปฏิบัติตามเงือนไขการประมูลครบถ้วน คือ 1) 

การชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตงวดที 1 ภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมลู 2) ดาํเนินการขอใช้โครงข่ายฯ 

กบัผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ภายใน 30 วนั นบัแตไ่ด้รับหนงัสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมลู และ 3) ดาํเนินการขอรับใบอนญุาตทีวีดิจิตอล 

ภายใน 45 วนันบัแตไ่ด้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมลู 

 

ทงันี เพือเป็นการปฏิบตัติามเงือนไขก่อนรับใบอนญุาตทีวีดจิิตอลข้างต้น เมือวนัที 16 มกราคม 2557 BBB และ NNV ได้ลง

นามในสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์จากกองทัพบก โดยมีระยะเวลาเช่า 14 ปี 5 เดอืน และมีคา่ธรรมเนียมใช้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ตลอดอายสุัญญา บริษัทละประมาณ 816.56 ล้านบาท รวมสองบริษัทเป็นเงินประมาณ 1,633.12 ล้านบาท  ตอ่มา เมือวนัที 

7 กมุภาพันธ์ 2557 BBB และ NNV ได้ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที 1 จํานวน 372.00 ล้านบาท และ 221.80 ล้านบาท แก่ 

กสทช.ตามลําดบั รวมทงั อยู่ระหว่างเตรียมการเพือดาํเนินการปรับปรุงสถานที สตดิูโอ และจดัซอือุปกรณ์ทีเกียวข้องสําหรับการผลิต

รายการโทรทัศน์ทีจะออกอากาศในช่องรายการทีวีดจิิตอลของ BBB และ NNV ซงึมีมลูคา่เงินลงทนุประมาณ 150.00 ล้านบาท และ 

200.00 ล้านบาท ตามลําดบั 
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การประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของบริษัทย่อยทังสองบริษัท ทีมีราคาประมลูรวมทังสินประมาณ 3,538.00 ล้านบาท 

การเข้าทําสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จากกองทัพบก ทีมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายฯ รวมทังสินประมาณ 

1,633.12 ล้านบาท และการลงทุนเพิมเติมสําหรับการปรับปรุงสถานที สตดิูโอ และจัดซืออปุกรณ์สําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ที

จะออกอากาศในช่องรายการทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV รวมเงินลงทุนทังสินประมาณ 350.00 ล้านบาท ซึงทีประชุม

คณะกรรมการของ BBB และ NNV และทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 1/2557 เมือวันที 21 มกราคม 2557 ได้มีมติ

อนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าวในเบืองต้น รวมทังการปฏิบัติตามเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้บริษัทย่อยทังสองบริษัท

สามารถได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลนัน เข้าข่ายเป็นการได้มาซึงทรัพย์สินตามประกาศได้มาหรือจําหน่ายไป ซึงการเข้าทํา

รายการดงักล่าวทีมีมลูค่ารวมทังสินประมาณ 5,521.12 ล้านบาท คิดเป็นขนาดของรายการสูงสุดเมือคํานวณรายการตามเกณฑ์

มลูคา่รวมของสิงตอบแทน โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สินสุด ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 เท่ากับร้อยละ 101.89 ของ

มลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และเมือรวมขนาดของรายการได้มาซึงสินทรัพย์ดังกล่าวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์รายการอืนที

เกิดขึนในช่วง 6 เดอืนทีผ่านมา อนัได้แก ่การจัดตงับริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด ในประเทศ

พม่า ทีมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 0.36  รายการได้มาซึงสินทรัพย์ทังสองรายการจะมีขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้อย

ละ102.25  ดงันนั บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ เพือพิจารณาให้สัตยาบนัการเข้าทํารายการดงักล่าว โดยทีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนุมตัิให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี

ส่วนได้เสียและต้องจดัให้มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตสุมผลของรายการ และความเป็นธรรมของ

ราคาและเงือนไขของรายการต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือประกอบการพิจารณาอนมุติัให้สตัยาบันการทํารายการดงักล่าว  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่ การประมลูและการได้มาซงึใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัด

ปกติของ BBB และการประมูลและการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระของ NNV มีความเหมาะสม 

เนืองจาก 

 เป็นการเพิมโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสือโทรทัศน์มากขึน  เนืองจากช่องรายการทีวีดิจิตอลมีจํานวนเวลา

โฆษณาและมีแนวโน้มอตัราค่าโฆษณามากกวา่ช่องทีวีดาวเทียมทีกลุ่มบริษัทฯ ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี การได้มา

ซงึใบอนุญาตทีวดิีจิตอลในครังนียังเป็นการเพิมขีดความสามารถให้ช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึง

กลุ่มผู้ ชมได้ครอบคลุมกว้างขวางผ่านทุกช่องทางการรับชม โดยไม่มีข้อจํากัดดังเช่นการออกอากาศในรูปแบบช่องทีวี

ดาวเทียมทีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวหีรือติดตังจานดาวเทียมของผู้ประกอบการบางราย ซึงจะทําให้

ช่องรายการทีวีดจิิตอลของกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสขยายฐานผู้ชมประจํารายการและได้รับการพิจารณาเพือใช้เป็นช่องทางการ

โฆษณาจากบริษัทเจ้าของสินค้าและบริษัทตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) เพิมมากขึน  โดยรายได้ทีเพิมขึนจากช่อง

รายการทีวีดจิิตอลจะทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสือโทรทัศน์เพิมขึน ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความ

เสียงจากการพึงพิงแหล่งรายได้จากธุรกิจสือสิงพิมพ์ทีมีแนวโน้มความนิยมลดลง เนืองจากการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคและการขยายตวัของสือรูปแบบใหม่อืนๆ ในปัจจุบนั 

 เป็นการขยายการลงทนุในธุรกิจทีกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชียวชาญ และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทังชือเสียงอัน

เป็นทีรู้ จักและยอมรับในฐานะผู้ผลิตช่องรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว สาระความรู้ และสาระบันเทิงคณุภาพ  ความพร้อม



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

9 

                                                  

ของบุคลากร เครืองมืออปุกรณ์ในการผลิต และเนือหารายการ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทนุเป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

 เป็นการสร้างเสถียรภาพการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว ให้สามารถออกอากาศช่อง

รายการโทรทัศน์และ/หรือรายการโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนืองตามอายุใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ซึงมีระยะเวลา 15 

ปี นบัจากวนัทีได้รับใบอนุญาตทีวดิีจิตอลจาก กสทช. ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความต่อเนืองด้านรายได้ 

 เป็นการสนบัสนนุให้กลุ่มบริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีมีอยู่ อาทิ บคุลากร เครืองมืออุปกรณ์ และเนือหาข้อมลูข่าวสาร 

(Content) ในการแสวงหารายได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด รวมทัง ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้นําในการ

ให้บริการข้อมลูข่าวสาร (Content Provider) ผ่านสือทกุประเภทอย่างครบวงจร 

 ช่องรายการทีวีดจิิตอลของ BBB และ NNV มีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนแก่กลุ่มบริษัทฯ  

o ช่องรายการทีวีดิจิตอลของ BBB มีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) 1,485.80 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน

จากการลงทนุ (IRR) ร้อยละ 29.58 ซงึสงูกว่าต้นทนุทางการเงินทีร้อยละ 11.22 และมีระยะเวลาคืนทนุ 6 ปี 5 เดอืน 

o ช่องรายการทีวีดจิิตอลของ NNV มีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) 416.73 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน (IRR) ร้อยละ 25.88 ซงึสงูกว่าต้นทนุทางการเงินทีร้อยละ 13.24 และมีระยะเวลาคืนทนุ 6 ปี 7 เดอืน 

 เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดสําคญัทีเกียวข้องกับการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV มีความเหมาะสม 

เนืองจากเป็นเงือนไขทีผู้ ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลทุกรายต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจาก 

กสทช. เช่นเดยีวกนักบัเงือนไขของสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับกองทัพบก ทีมีความเหมาะสม เนืองจากเงือนไข

ดงักล่าวเป็นเงือนไขเดยีวกนักบัทีผู้ชนะการประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายอืนซึงเลือกใช้บริการโครงข่ายฯ จากกองทัพบก

ได้รับ ขณะทีเงือนไขในการลงทนุเพือปรับปรุงสถานที สตดูโิอ และจัดซอือปุกรณ์ทีเกียวข้องสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ที

จะออกอากาศในช่องรายการทีวีดจิิตอลของทงัสองบริษัท อยู่ระหว่างเจรจาและดําเนินการเพือให้ได้มาซึงราคาและเงือนไขที

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ 

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการให้สัตยาบันการประมลูและการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของทัง BBB 

และ NNV อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลง

มติอนมัุตกิารให้สัตยาบนัการเข้าทํารายการ ดงันี 

 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสียงทีผลประกอบการโดยรวมจะด้อยลง ในกรณีทีการดําเนินงานของช่องรายการทีวีดิจิตอลของ BBB 

และ/หรือ NNV ไม่เป็นไปตามแผนงานทีคาดการณ์ไว้ ซงึอาจเกิดขึนได้จากหลายปัจจัย เช่น 

o    ผลจากการเพิมขึนของจํานวนผู้ประกอบการในธุรกิจทีมีความพร้อมในการดําเนินช่องรายการทีวีดิจิตอล  ซึงทําให้

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอลมีความรุนแรงขึนในหลายด้าน เช่น การแข่งขันด้านคณุภาพรายการเพือแย่งชิง

ความนิยมและฐานผู้ชมประจํารายการ  การแข่งขันด้านราคาของอัตราค่าโฆษณาเพือแย่งชิงลูกค้าโฆษณา อาจส่งผล

ให้ความนิยมรายการและอตัราค่าโฆษณาของช่องรายการทีวีดจิิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

o    ความเสียงทีงบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์อาจกระจุกตัวอยู่ในช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมทีมีความนิยมรายการใน

ระดบัสูง ทังในช่วงต้นของการออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอล ซึงจะออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอลคู่ขนานกับ

ช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม และภายหลังการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์  ซึง
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ผู้ ประกอบการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมทีได้รับใบอนุญาตทีวีดาวเทียมมีแนวโน้มจะนํารายการโทรทัศน์เดิมทังหมดมา

ออกอากาศผ่านช่องรายการทีวดิีจิตอล ส่งผลให้รายได้คา่โฆษณาของช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไป

ตามทีคาดการณ์ไว้ 

o   ด้วยภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่องรายการโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลทีมีระดับสูง กรณีทีกลุ่มบริษัทฯ ไม่

สามารถบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้เหมาะสมกบัรายได้ทีได้รับ อาจทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสียงใน

การได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในช่องรายการทีวดีจิิตอลตาํกว่าทีคาดการณ์ไว้   

o    ด้วยระยะเวลาในการขยายโครงข่ายฯ ให้ครอบคลุมทุกพืนทีทัวประเทศ จํานวน 4 ปี ขณะทีผู้ ชมบางส่วนต้องมีการ

ตดิตงักล่องรับสญัญาณดิจิตอลหรือใช้โทรทศัน์ทีมีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลภายในตวั หากต้องการรับชมช่องรายการ

ทีวีดจิิตอล อาจส่งผลให้ผู้ ชมบางส่วนยงัคงรับชมช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม ซึงจะทําให้ผลการดําเนินงานของช่อง

รายการทีวีดจิิตอลในช่วงแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ อย่างไรก็ดี เนืองจากกองทัพบก ผู้ ให้บริการโครงข่ายฯ ที 

BBB และ NNV เลือกใช้ มีแผนงานทีจะติดตังสถานีโครงข่ายฯ ให้มีขอบเขตพืนทีให้บริการร้อยละ 97 ของจํานวน

ครัวเรือนทัวประเทศ ภายในปี 2558 ประกอบกับฐานผู้ ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือติดตังจานดาวเทียม จํานวน

ประมาณ 14.92 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของจํานวนครัวเรือนทัวประเทศ ซึงสามารถรับชมช่อง

รายการทีวีดจิิตอลได้ทันที  อนัเป็นผลจากประกาศ กสทช. เรืองหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ทีให้บริการเป็น

การทัวไป (“กฎ Must Carry”)3 ปัจจัยดงักล่าวอาจมีส่วนช่วยลดความเสียงทีผลการดําเนินงานช่องรายการทีวีดิจิตอล

ของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันมีสาเหตเุกิดจากข้อจํากดัในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้  

 การประมลูและได้มาซึงใบอนญุาตทีวีดจิิตอลของ BBB จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนจาก

การกู้ ยืมเงิน เพือเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการประกอบกิจการ โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสินต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.41 เท่า  

 กลุ่มบริษัทฯ อาจจําเป็นต้องกู้ ยืมเงินเพิมเติม ในกรณีทีรายได้จากการการดําเนินงานของช่องรายการทีวีดิจิตอลทังสองของ

กลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียงพอกับต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน ซึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดความเสียงจากการเกิดสภาพคล่อง 

และมีภาระหนีสินและคา่ใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึน  

 

อนึง การเข้าทํารายการดงักล่าวของ BBB ต้องได้รับการอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทํารายงานจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ขณะทีการเข้าทํารายการดงักล่าวของ NNV ต้องได้รับการอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทํารายงานจากทีประชุมผู้ ถือ

หุ้นของ NBC และทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทังนี ในกรณีทีทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ NBC ไม่อนุมัติการให้

สัตยาบันการเข้าทํารายการดงักล่าว จะส่งผลให้ BBB และ NNV ไม่สามารถดําเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลตามใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกตแิละใบอนญุาตทีวีดจิิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระทีได้รับจาก กสทช. ได้ ซึงอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่บริษัททงัสอง ดงันี 

                                                             
3
 ประกาศ กสทช. เรืองหลกัเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ทีให้บริการเป็นการทวัไป ข้อ 6 ระบวุา่ “ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ทีให้บริการ
แก่ผ ู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรบัสมาชิกทมีีโครงขา่ยเป็นของตนเองมีหน้าทต้ีองให้สมาชกิได้รบั
บริการโทรทศัน์ทีเป็นการทัวไปได้โดยตรงอย่างต่อเนือง และไม่มีการเปลียนแปลง ทําซาํ ดดัแปลง ผงัรายการหรือเนือหารายการ” 
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 BBB และ/หรือ NNV จะสูญเสียเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที 1 จํานวน 372.00 ล้านบาท และ 221.80 ล้านบาท 

ตามลําดบั ทีได้ชําระให้แก่ กสทช. ไปแล้วเมือวนัที 7 กมุภาพันธ์ 2557 โดยสูญเปล่า นอกจากนี การไม่ดําเนินการช่องรายการ

โทรทัศน์ทีวีดิจิตอลตามใบอนุญาตทีวีดิจิตอลทีได้รับ ย่อมถือว่า NNV และ/หรือ BBB ผิดสัญญาต่อ กสทช.ซึงอาจมีความ

เสียงที กสทช.จะเรียกเงินเก็บคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในส่วนเหลือของ BBB และ/หรือ NNV จากสถาบันการเงินตามหนังสือ

คําประกันทีบริษัททังสองได้ให้ไว้แก่ กสทช. ซึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนจาก

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในส่วนทีเหลือรวมจํานวน 2,944.20 ล้านบาท  ซึงกลุ่มบริษัทฯ ต้องชําระคืนให้แก่สถาบันการเงินที

ได้ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนทีเหลือดงักล่าวให้แก่ กสทช. ตามหนังสือคําประกันของทังสองบริษัท รวมถึง BBB 

และ/หรือ NNV อาจมีความเสียงทีจะถูกฟ้องร้องจาก กสทช. ให้ชดใช้ค่าเสียหายอืนๆ เช่น ค่าขาดประโยชน์ของ กสทช. ทีจะ

ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนหาก กสทช. ต้องจัดประมูลอีกครัง เพือหาผู้ รับ

ใบอนุญาตทีวดิีจิตอลรายใหม่แทน BBB และ/หรือ NNV เป็นต้น แต่ทงันี กสทช. ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า กสทช. ได้รับความ

เสียหายดงักล่าวจริง เนืองจากกฎหมายไม่ได้กําหนดรายละเอียดเรืองดงักล่าวไว้เป็นการเฉพาะ 

 BBB และ/หรือ NNV จะสญูเสียเงินหลกัประกนัสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์รวมจํานวน 18.88 ล้านบาท (บริษัทละ 

9.44 ล้านบาท) ทีทังสองบริษัทได้ให้ไว้แก่กองทัพบก ณ วนัทําสัญญา รวมทังสูญเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายฯ 

ในงวดแรก รวมจํานวน 9.44 ล้านบาท (บริษัทละ 4.72 ล้านบาท) ทีจะจ่ายชําระในเดือนมีนาคม 2557 แก่กองทัพบก สําหรับ

การออกอากาศในเดือนเมษายน 2557 โดยสูญเปล่า นอกจากนี BBB และ/หรือ NNV  มีความเสียงทีจะถูกกองทัพบก

ฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายทีเกิดขึนจากการที BBB และ/หรือ NNV ผิดสัญญา เช่น ค่าเครืองส่ง เสาอากาศ และอุปกรณ์อืนๆ ที

กองทัพบกดําเนินการติดตงัไปแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนเนืองจากการเตรียมการให้บริการโครงข่ายแก่ BBB และ/หรือ 

NNV ค่าขาดประโยชน์ทีกองทัพบกควรจะได้จากค่าบริการในแต่ละเดือนจนกว่ากองทัพบกจะหาผู้ ขอใช้บริการรายใหม่ได้ 

เป็นต้น แต่ทงันี กองทพับก ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายทีตนได้รับ โดยกองทัพบกจะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายไม่เกิน

กว่าความเสียหายทีเกิดขึนจริงทีตนได้รับ  

 

ทงันี มลูคา่ผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนจากการไม่เข้าทํารายการของ BBB และ NNV สรุปดงันี 

(ล้านบาท) BBB NNV รวม 

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตงวดที 1 372.00 221.80 593.80 

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในส่วนเหลือ 1,828.00 1,116.20 2,944.20 

หลักประกันสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ 9.44 9.44 18.88 

คา่ธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายฯ ในงวดแรก 4.72 4.72 9.44 

รวม   2,214.16  1,352.16  3,566.32  
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ส่วนท ี1   การขอสัตยาบนัการประมลูและได้มาซงึใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส 

บรอดแคสติง จํากัด และการขอสัตยาบันการประมูลและได้มาซึงใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีเพือให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ ข่าวสารและสาระของบริษัท เอ็นบีซี  

เน็กซ์ วิชัน จาํกัด 

 

1.1 ลักษณะและรายละเอียดของรายการ  

 

กลุ่มบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายช่องทางในการแพร่ภาพช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านสือโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวี

ในระบบดิจิตอล เพือให้ช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายได้หลากหลายเพิมมากขึน  ผ่านทุก

ช่องทางการรับชม รวมทังเป็นการเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการหารายได้จากการประกอบธุรกิจสือโทรทัศน์ ซึงจะ

ก่อให้เกิดเสถียรภาพต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมในอนาคต ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครังที 

1/2556 เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2556 จึงได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,647,740,300 หุ้น 

มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 

1.00 บาท4 เพือใช้เงินทีได้รับจากการเพิมทนุดงักล่าวเป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ และ

เป็นแหล่งเงินทนุในการจองซอืหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ NBC และ NINE เพือสนับสนุนให้บริษัทย่อย

ทงัสองมีแหล่งเงินทนุในการเข้าประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอล โดยทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริษัทฯ เมือวันที 25 

เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพิมทุนดงักล่าว และผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวในช่วงวันที 10 – 14 มิถุนายน 

2556 พบวา่ บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนได้ทงัจํานวน  ขณะทีทีประชุมคณะกรรมการของ NBC ครังที 1/2556 เมือ

วนัที 15 กมุภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของ NBC จํานวน 353,740,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท5 เพือใช้เงินที

ได้รับจากการเพิมทุนดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของ NBC โดยทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2556 ของ NBC เมือวันที 24 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพิมทุนดงักล่าว และผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน

ดงักล่าวในช่วงวนัที 2 – 5 และ 8 กรกฎาคม 2556 พบวา่ NBC สามารถเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุได้ทังจํานวน  

 

ต่อมาเมือวนัที 26 ธันวาคม 2556 BBB ซึงเป็นบริษัทย่อยทีบริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน KTM ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้เข้า

ร่วมการประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ โดยเป็นผู้ ชนะการประมลูลําดับที 7 ด้วยราคาเสนอ

ประมูล 2,200.00 ล้านบาท และในวนัที 27 ธันวาคม 2556  NNV ซึงเป็นบริษัทย่อยของ NBC ซึง NBC ถือหุ้น NNV ในสัดส่วน

                                                             
4 ผู้ถือหุ้นทีจองซอืหุ้นสามัญเพิมทนุดงักล่าวได้รบัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในอตัรา 1 หุ้นสามญัเพิมทนุ ต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซงึใบสาํคญัแสดงสทิธิดังกล่าวมีอัตราการใช้สทิธิเท่ากบั 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น และราคาใช้
สทิธิ เท่ากบั 1.00 บาทต่อหุ้น 

5 ผู้ถือหุ้นทีจองซอืหุ้นสามัญเพิมทนุดงักล่าวได้รบัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามญัของ NBC ในอตัรา 2 หุ้นสามัญเพิมทุน ต่อ 1 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซงึใบสาํคญัแสดงสทิธิดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากบั 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น และราคาใช้
สทิธิ เท่ากบั 3.00 บาทต่อหุ้น 
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ร้อยละ 99.99 (โดยบริษัทฯ ถือหุ้น NBC ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 71.30) ได้เข้าร่วมการประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่

ข่าวสารและสาระ โดยเป็นผู้ ชนะการประมูลลําดบัที 1 ด้วยราคาเสนอประมลู 1,338.00 ล้านบาท จากนัน เมือวันที 14 มกราคม 

2557 BBB และ NNV ได้รับหนงัสือแจ้งรับรองผลการเป็นผู้ชนะการประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัด

ปกติ และหมวดหมู่ข่าวสารและสาระจาก กสทช. ตามลําดบั โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า BBB และ NNV จะได้รับใบอนุญาต

ดงักล่าว ภายหลงัจากทีได้ปฏิบตัิตามเงือนไขการประมลูครบถ้วน ดงันี 

1) การชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตงวดที 1 

1.1) การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที 1 จํานวนร้อยละ 50 ของราคาขันตํา พร้อมวางหนังสือคําประกันจาก

สถาบันการเงินสําหรับคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในส่วนของราคาขันตําส่วนทีเหลือซึงได้รวมภาษีมลูค่าเพิมไว้แล้ว

ภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมลู 

1.2) การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนทีเกินกว่าราคาขันตํา งวดที 1 จํานวนร้อยละ 10  ของเงินในส่วนทีเกิน

กว่าราคาขันตาํ พร้อมวางหนงัสือคําประกนัจากสถาบันการเงินสําหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของเงินที

เกินกวา่ราคาขนัตําส่วนทีเหลือ  ซึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิมไว้แล้วภายใน 30 วนันับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะ

การประมลู 

2) ดําเนินการขอใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิตอล (“โครงข่ายฯ”) กับผู้ให้บริการ

โครงข่ายฯ ภายใน 30 วนั นบัแตไ่ด้รับหนงัสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมลู 

3) ดําเนินการตามประกาศ กสทช. วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธีิการอนญุาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ภายใน 45 

วนันบัแตไ่ด้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมลู โดยรายละเอียดเงือนไขก่อนรับใบอนุญาตในข้อ 3) ปรากฏในเอกสาร

แนบ 5 ของรายงานฉบับนี (หมวด 1 หลักเกณฑ์และวธีิการขอรับใบอนุญาต) 

 

ทงันี เพือเป็นการปฏิบตัติามเงือนไขก่อนรับใบอนญุาตทีวีดจิิตอลข้างต้น เมือวนัที 16 มกราคม 2557 BBB และ NNV ได้ลงนามใน

สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์จากกองทัพบก เพือให้สญัญาณโทรทศัน์ทีแพร่ภาพโดย BBB และ NNV สามารถออกอากาศ

ได้ทวัประเทศ โดยมีระยะเวลาเช่า 14 ปี 5 เดือน เริมตงัแต่วนัที 16 มกราคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2571 และมีค่าธรรมเนียมใช้

บริการโครงข่ายโทรทศัน์ตลอดอายุสญัญา รวมเป็นเงินประมาณ 816.56 ล้านบาทต่อบริษัท ต่อมา ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครังที 1/2557 เมือวันที 21 มกราคม 2557 มีมติให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพือพิจารณาให้สัตยาบันการประมลู

และได้มาซงึใบอนุญาตทีวดีิจิตอลของ BBB และ NNV รวมถึงการปฏิบัตติามเงือนไขก่อนรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลข้างต้น และการ

ลงทนุเพิมเตมิสําหรับการปรับปรุงสถานที สตดูโิอ และจดัซอือุปกรณ์ทีเกียวข้องสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ทีจะออกอากาศใน

ช่องรายการทีวีดจิิตอลของ BBB และ NNV เพือให้บริษัททงัสองแห่งสามารถได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลดงักล่าว และเมือวันที 7 

กุมภาพันธ์ 2557 BBB และ NNV ได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที 1 รวมจํานวน 533.80 ล้านบาท (หักเงินประกันการ

ประมลูจํานวน 60.00 ล้านบาท) พร้อมวางหนังสือคาํประกันจากธนาคารสําหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนทีเหลือ รวมจํานวน 

2,944.20 ล้านบาท แก่ กสทช. โดย BBB และ NNV ได้นําส่งเอกสารประกอบการยืนขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลครบถ้วนแล้วเมือ

วนัที 25 กุมภาพันธ์ 2557 ซึงขณะนี BBB และ NNV อยู่ในช่วงระหว่างการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ กสทช. เพือให้ได้รับอนุมัติ

ใบอนุญาตทีวดีิจิตอล ซงึทงัสองบริษัทจะเริมทดลองออกอากาศในวนัที 1 เมษายน 2557 และคาดการณ์ว่า จะได้รับใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอล ณ วนัทีได้ดําเนินการออกอากาศอย่างเป็นทางการ ในวนัที 1 มิถุนายน 2557  
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อนึง การเข้าทํารายการดังกล่าวของ BBB ต้องได้รับอนุมัติการให้สัตยาบันสําหรับการเข้าทํารายการจากทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของ

บริษัทฯ ในวนัที 4 เมษายน 2557 ขณะทีการเข้าทํารายการดงักล่าวของ NNV ต้องได้รับอนุมัติการให้สัตยาบันสําหรับการเข้าทํา

รายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของ NBC และทีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ทีมีกําหนดจัดขึนในวันที 3 เและ 4 เมษายน 2557 

ตามลําดบั ในกรณีทีทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ NBC ไม่อนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทํารายการดงักล่าว BBB และ/หรือ 

NNV จะสญูเสียเงินค่าธรรมเนียมใบอนญุาตงวดที 1 จํานวน 372.00 ล้านบาท และ 221.80 ล้านบาท ตามลําดบั ทีได้ชําระให้แก่ 

กสทช. และสูญเสียเงินหลกัประกนัสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์รวมจํานวน 18.88 ล้านบาท (บริษัทละ 9.44 ล้านบาท) ที

ทงัสองบริษัทได้ให้ไว้แก่กองทพับก ณ วันทําสัญญา รวมทังสูญเสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายฯ ในงวดแรก รวมจํานวน 

9.44 ล้านบาท (บริษัทละ 4.72 ล้านบาท) ทีจะจ่ายชําระในเดือนมีนาคม 2557 แก่กองทัพบก สําหรับการออกอากาศในเดือน

เมษายน 2557 โดยสูญเปล่า นอกจากนี BBB และ/หรือ NNV อาจถูกคู่สัญญาเรียกชําระเงินตามสัญญาทีเกียวข้อง และ/หรือถูก

ฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา อาทิ 

 คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในส่วนเหลือของราคาขนัตาํและของเงินในส่วนทีเกินกวา่ราคาขนัตํา รวมจํานวน 2,944.20 ล้านบาท 

ตามหนังสือคาํประกันคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตในส่วนเหลือทีทงัสองบริษัทได้ให้ไว้แก่ กสทช.  

 คา่เสียหายอืนๆ ทีกสทช. และ/หรือกองทพับก จะฟ้องร้องให้ BBB และ/หรือ NNV ชดใช้จากการผิดสัญญา เช่น  

o คา่ขาดประโยชน์ของ กสทช. ทีจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนหาก กสทช. 

ต้องจัดประมูลอีกครัง เพือหาผู้ รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายใหม่แทน BBB และ/หรือ NNV เป็นต้น แต่ทังนี กสทช. ต้อง

พิสูจน์ให้ศาลเห็นวา่ กสทช. ได้รับความเสียหายดงักล่าวจริง เนืองจากกฎหมายไม่ได้กําหนดรายละเอียดเรืองดังกล่าวไว้

เป็นการเฉพาะ 

o ค่าเครืองส่ง เสาอากาศ และอุปกรณ์อืนๆ ทีกองทัพบกดําเนินการติดตังไปแล้ว ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนเนืองจากการ

เตรียมการให้บริการโครงข่ายแก่ BBB และ/หรือ NNV คา่ขาดประโยชน์ทีกองทัพบกควรจะได้จากค่าบริการในแต่ละเดือน

จนกว่ากองทัพบกจะหาผู้ขอใช้บริการรายใหม่ได้ เป็นต้น แต่ทงันี กองทัพบก ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายทีตน

ได้รับ โดยกองทัพบกจะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายไม่เกินกว่าความเสียหายทีเกิดขึนจริงทีตนได้รับ โดยกองทัพบกจะมีสิทธิ

ได้รับคา่เสียหายไม่เกินกวา่ความเสียหายทีเกิดขึนจริง 

 

1.1.1 ประเภทและขนาดของรายการ 
 

การเข้าทํารายการดงักล่าวของ BBB และ NNV ทีมีมลูค่าประมาณ 3,166.56 ล้านบาท และประมาณ 2,354.56 ล้านบาท ตาม 

ลําดบั รวมมลูค่าการเข้าทํารายการทงัสิน 5,521.12 ล้านบาท ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศได้มาและจําหน่ายไป 

คิดเป็นขนาดของรายการสงูสดุเมือคาํนวณรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิงตอบแทน โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

สินสดุ ณ วนัที 30 กนัยายน 2556 เท่ากับร้อยละ 101.89 ของมลูคา่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ทังนี เมือรวมขนาดของรายการได้มา

ดงักล่าวกบัรายการได้มาซงึสินทรัพย์รายการอืนทีเกิดขึนในช่วง 6 เดือนทีผ่านมา อันได้แก่ การจัดตังบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ 

กับบริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุ๊ ป จํากัด ในประเทศพม่า ซึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อย 0.36 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

รายการได้มาซึงสินทรัพย์ทัง 2 รายการจะมีขนาดรายการรวมทังสินเท่ากับร้อยละ 102.25 เมือคํานวณรายการตามเกณฑ์มูลค่า
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รวมของสิงตอบแทน ถือเป็นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 4 กล่าวคือ เข้าข่ายเป็นรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยอ้อม (Backdoor Listing) ตามประกาศเรืองการได้มาหรือจําหน่ายไป 

อย่างไรก็ดี เนืองจากรายการดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีได้รับการยกเว้นการยืนคําขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ 

กล่าวคอื  

 ธุรกิจทีวีดจิิตอลของ BBB และ NNV ทีบริษัทฯ ได้มามีลกัษณะของธุรกิจทีคล้ายคลึงหรือเสริมกนัและกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ในปัจจบุนั  

 บริษัทฯ ไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในคณะกรรมการหรือประเภทธุรกิจของบริษัทฯ รวมตลอดถึงอํานาจควบคมุ

กิจการแตอ่ย่างใด  

 บริษัทฯ ไม่มีการเพิมทนุหรือออกหลกัทรัพย์ใหม่ทีจะมีผลกระทบตอ่การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 

แต่อย่างใด และ 

 โดยผลของการได้มาซงึสินทรัพย์ตามรายการได้มาซึงสินทรัพย์ในครังนี กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีคณุสมบัติเหมาะสมทีจะเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป  

 

ดงันี บริษัทฯ จึงมีหน้าทีต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เพือพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันสําหรับการเข้าทํารายการดังกล่าว โดยทีประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ

ผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย ทงันี ในการอนุมตัใิห้สัตยาบนัรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของ BBB และ NNV ดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ทีมีส่วนได้เสียซึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1.1.2 สรุปข้อมลูเกียวกับสินทรัพย์ทีได้มาของ BBB และ NNV 
 

ข้อมลูสินทรัพย์ทไีด้มาของ BBB 

 

สินทรัพย์ทีได้มาจากการเข้าทํารายการครังนี ของ BBB มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

1) ใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดจิิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาต ิหมวดหมู่

ทวัไปแบบความคมชดัปกต ิ1 ช่องรายการ ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 2,200.00 ล้านบาท (ไม่

รวมภาษีมลูคา่เพิม) โดยใบอนญุาตทีวีดจิิตอลหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกติมีเงือนไขทีสําคญั (อ้างอิงตามประกาศ 

กสทช. เรืองหลักเกณฑ์และวธีิการอนญุาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 หมวด 2 สิทธิหน้าทีของผู้ รับ

ใบอนุญาต ซงึมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 5 ของรายงานฉบับนี) ดงันี 

    ผู้ รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง แต่อาจแบ่งเวลาให้ผู้ อืนเช่าเวลาดําเนินรายการบางช่วงเวลาได้ตาม

หลักเกณฑ์ทีกําหนด 

    ผู้ รับใบอนญุาตต้องเริมดาํเนินการเพือให้บริการโทรทัศน์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีได้รับใบอนญุาต 

    ผู้ รับใบอนญุาตจะออกอากาศรายการทีมิได้กําหนดไว้ในผังรายการมิได้ เว้นแต่จะได้แจ้งการเปลียนแปลงผังรายการให้

เจ้าหน้าที กสทช.ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั หรือเป็นกรณีมีเหตจํุาเป็น 
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    ผู้ รับใบอนญุาตสามารถหารายได้จากโฆษณาและการบริการธุรกิจไม่เกินชัวโมงละสิบสองนาทีครึง โดยเมือรวมเวลา

โฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทงัวนัเฉลียแล้วต้องไม่เกินชัวโมงละสิบนาที 

    ผู้ รับใบอนญุาตต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีในอตัราร้อยละ 2.00 ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย และต้องนําส่ง

เงินรายปีเข้ากองทนุวจัิยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ 

ในอตัราร้อยละ 2.00 ของรายได้ ก่อนหักรายจ่ายทีได้จากการโฆษณาทังทางตรงและทางอ้อมและรายได้อืนทีเกียวเนือง 

    เมือใบอนุญาตสินอายุ ผู้ รับใบอนุญาตสามารถยืนคําขอรับใบอนุญาตใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันที

ใบอนุญาตเดิมสินอายุ ซงึอายุใบอนญุาตทีได้รับการพจิารณาใหม่ อาจมีระยะเวลาแตกตา่งจากเดมิ 

    ผังรายการต้องมีรายการข่าวสารหรือสาระทีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25.00 

 

2) สิทธิในการใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัด

ปกต ิซงึได้รับจากกองทัพบก ตามข้อตกลงและเงือนไขในสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพือให้สัญญาณโทรทัศน์ทีแพร่ภาพโดย BBB สามารถออกอากาศไปยังพืนทีต่างๆ ทัวประเทศ 

ระยะเวลาสญัญาเช่า 14 ปี 5 เดอืน เริมตงัแต่วนัที 16 มกราคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2571 และมีค่าธรรมเนียมใช้บริการ

โครงข่ายโทรทศัน์ตลอดอายุสญัญา รวมเป็นเงินประมาณ 816.56 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) สําหรับสาเหตทีุกลุ่ม

บริษัทฯ เลือกใช้บริการโครงข่ายฯ ของกองทพับก เนืองจากกองทัพบกมีความพร้อมด้านเครืองมืออุปกรณ์และการให้บริการ 

โดยในช่วงทีผ่านมา กองทพับกได้ทยอยตดิตงัสถานีโครงข่ายฯ เพือให้พร้อมตอ่การให้บริการแก่ผู้ประกอบการช่องรายการทีวี

ดจิิตอลทีเลือกใช้บริการโครงข่ายฯ ของกองทัพบก ซึงตามแผนงานของกองทัพบก  ในปีที 1 (ปี 2557) กองทัพบกจะติดตัง

สถานีโครงข่ายฯ จํานวน 20 สถานี ขอบเขตพืนทีให้บริการร้อยละ 70 ของจํานวนครัวเรือนทวัประเทศ และในปีที 2 (ปี 2558) 

จะตดิตงัสถานีโครงข่ายเพิมขึนเป็นจํานวน 39 สถานี (รวมจํานวนสถานีทีได้ดําเนินการตดิตงัในปีที 1) ขอบเขตพืนทีให้บริการ

ร้อยละ 97 ของจํานวนครัวเรือนทวัประเทศ ซงึแผนงานของกองทพับกดงักล่าวเร็วกว่ากรอบปฏิบัติของ กสทช. ทีกําหนดให้

ผู้ รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ ต้องขยายโครงข่ายฯ ให้สามารถครอบคลุมครัวเรือน ร้อยละ 95 ของจํานวนครัวเรือน

ภายใน 4 ปี นบัจากวนัทีได้รับใบอนุญาต นอกจากนี เมือเดือนมกราคม 2557 กองทัพบกได้ทดลองการออกอากาศระบบ

ดจิิตอล และในเดอืนกมุภาพันธ์ 2557 กองทัพบกได้มีการทดลองออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอลทีใช้บริการโครงข่ายฯ ของ

กองทัพบก โดยหมนุเวียนสลบัสบัเปลียนในกลุ่มผู้ใช้บริการ 

 

ทงันี สญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์กบักองทพับก มีเงือนไขทีสําคญั ดงันี 

    คา่บริการ 

o BBB จะชําระคา่ใช้บริการเป็นจํานวน 4.72 ล้านบาทต่อเดอืน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) เริมเก็บค่าบริการเดือนแรก

ในวนัที 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป โดยชําระเป็นการล่วงหน้าก่อนออกอากาศไม่น้อยกวา่ 30 วนั 

o กรณีกองทัพบกยงัติดตงัสถานีโครงข่ายไม่ครบ กองทพับกจะเรียกเก็บคา่ใช้บริการตามอัตราทีระบุของแต่ละสถาน

โครงข่ายทีตดิตงัแล้วเสร็จ โดยชําระเป็นการล่วงหน้าก่อนออกอากาศไม่น้อยกว่า 30 วนั 

o BBB ได้วางหลกัประกนัสญัญาเป็นแคชเชียร์เช็ค จํานวน 9.44 ล้านบาท ณ วนัทําสัญญา และกองทัพบกจะคืนให้ 

BBB เมือพ้นข้อผกูพนัตามสัญญา 
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o กรณีผดินดัไม่ชําระค่าใช้บริการ BBB จะต้องชําระเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ 2.00 ตอ่เดือน 

o คา่ใช้บริการอาจมีการเปลียนแปลงตามคา่อตัราเงินเฟ้อ หรือมีการเปลียนแปลงตามความเห็นชอบจาก กสทช. 

o การลดราคาการให้บริการจะดําเนินการอย่างเท่าเทียมกนัทกุรายตามทีกองทพับกกําหนด 

    คณุภาพการให้บริการ 

o กองทัพบกรับรองคณุภาพการให้บริการโครงข่ายฯ ร้อยละ 99.98 ของเวลาออกอากาศตอ่ปี หากเกิดเหตขัุดข้องรวม

เวลาทีไม่สามารถออกอากาศได้ ไม่เกิน 1 ชัวโมง 45 นาที ต่อปี หรือไม่เกินร้อยละ 0.02 ของการออกอากาศเต็ม

เวลา ไม่ให้ถือเป็นเหตหุกัลดคา่ใช้บริการที BBB ต้องชําระแก่กองทัพบก 

o การขอลดค่าใช้จ่ายบริการโครงข่ายฯ กรณีไม่สามารถออกอากาศได้เกินกว่าการรับรองคณุภาพการให้บริการ

โครงข่ายฯ ให้ขอลดค่าใช้จ่ายเป็นรายสถานี โดยคิดตามสัดส่วนจํานวนของเวลาทีขัดข้อง เทียบกับค่าบริการ

โครงข่ายรายเดือนของแต่ละสถานี 

 การสินสดุสญัญา 

o หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงทีระบุไว้ในสญัญาฉบับนี คูส่ัญญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และต้องแจ้ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวนัทีประสงค์จะขอยกเลิกสัญญา กรณี BBB 

เป็นฝ่ายผิดสัญญา BBB ยินยอมให้กองทพับกริบหลกัประกนัสัญญา ทงันี การสินสดุสญัญาเกิดขึนในกรณีดงันี 

-      ครบกําหนดในระยะเวลาทีกําหนดไว้ตามสัญญา 

-      สินสุดด้วยความตกลงร่วมกนัของคูส่ัญญา 

-      คูส่ญัญาฝ่ายหนึงฝ่ายใดผิดข้อตกลงตามทีกําหนดไว้ในสญัญา 

-      BBB ถกูยกเลิก/ เพิกถอนใบอนญุาตทีวดีจิิตอล 

-      กองทัพบกถกูยกเลิก/ เพิกถอนใบอนญุาตกิจการโครงข่าย 

 

3) ทรัพย์สินจากการจัดซืออุปกรณ์และปรับปรุงสถานทีจากคู่สัญญาต่างๆ เพือให้ BBB มีอุปกรณ์ทีทันสมัย และสามารถ

ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซงึคาดว่าจะมีมูลค่ารวมทังสินประมาณ 150.00 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดโดยสรุปดงันี 
 

ตารางท ี1 รายละเอียดการจดัซืออุปกรณ์และการปรับปรุงสถานทขีอง BBB 

 
รายละเอียดการจดัซืออุปกรณ์และการปรับปรุงสถานท ี

มลูค่าโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

1 การปรับปรุงสตดูโิอ 57.00 

2 การจัดซืออปุกรณ์เพิมเตมิสําหรับการผลิตรายการ 45.00 

3 การจัดซืออปุกรณ์ถ่ายทอดสด และถ่ายทํารายการนอกสถานที 48.00 

 รวม 150.00 
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สรุปข้อมลูเบืองต้นของช่องรายการทีวีดจิิตอลของ BBB  

 

ชือช่องรายการ : NOW  โดยออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 26 

แนวคิดหลักของช่อง

รายการ 

: Biz – Life  Variety มุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน

สําหรับคนรุ่นใหม่ ทงัด้านเศรษฐกิจ หุ้น การลงทนุ การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จ และรูปแบบ

การดําเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น วัฒนธรรม กีฬา สิงแวดล้อม ครอบครัว และอืนๆ เพือตอบสนอง

รูปแบบการดําเนินชีวติของคนเมือง  

กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย : ประชาชนทีใช้ชีวิตในเมือง นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย ซึง

เป็นคนรุ่นใหม่ 

รูปแบบการผลิต

รายการ 

: BBB มีรูปแบบการผลิตรายการของช่อง NOW ดงันี 

1)   ผลิตรายการเอง โดยเน้นรายการข่าว และข้อมูลด้านการลงทุน โดยรายการบางส่วนมาจาก

รายการเดมิทีออกอากาศในช่อง “กรุงเทพธุรกิจทีว”ี  

2)   ร่วมผลิตกับผู้ผลิตรายการอิสระทีมีชือเสียงด้านการผลิตรายการสาระบันเทิง เช่น บริษัท เจ เอส 

แอล โกลบอลมีเดีย จํากัด บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด บริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทน 

เมนท์ จํากัด (มหาชน) 

3)   รวบรวมรายการทีน่าสนใจจากผู้ผลิตรายการรายย่อย ในรูปแบบรับจ้างผลิต  

4)   ซอืลิขสิทธิ รายการจากตา่งประเทศ  

โดยในช่วงแรกของการออกอากาศ BBB จะมีการนํารายการมาออกอากาศซํา (Rerun) ประมาณ 4 

ชวัโมงต่อวนั และตามแผนงานในอนาคต BBB จะไม่มีการนํารายการมาออกอากาศซํา (Rerun) อีก 

อย่างไรก็ดี BBB จะมีการปรับผังรายการช่อง NOW ให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในแต่ละ

ช่วงเวลา และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ กสทช. 

ระยะเวลาดําเนินการ

โดยประมาณ 

:  กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 : BBB  ทดลองออกอากาศช่อง NOW ผ่านโครงข่ายฯ ของกองทัพบก 

เนืองจากในช่วงดงักล่าว กองทัพบกมีแผนงานทีจะทดลองออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอลทีใช้

บริการโครงข่ายฯ ของกองทัพบก โดยหมนุเวียนสลบัสบัเปลียนในกลุ่มผู้ ใช้บริการ 

 เดอืนเมษายน 2557 : ออกอากาศช่อง NOW ตามกําหนดการทดลองออกอากาศของ กสทช. ใน

วนัที 1 เมษายน 2557  

 

อย่างไรก็ดี เนืองจากใบอนญุาตทีวีดจิิตอลทีกลุ่มบริษัทฯ ได้มาจากการประมลูในครังนี สามารถเข้าถึงผู้ชมกลุ่มผู้ชมได้ทัวประเทศ

ผ่านทุกช่องทางการรับชม (Platform) ทังฟรีทีวีระบบดิจิตอล ทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี โดยไม่มีข้อจํากัดดังเช่นการออกอากาศใน

รูปแบบช่องทีวดีาวเทียมทีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวหีรือติดตังจานดาวเทียมของผู้ประกอบการบางราย อัน

เป็นผลจากกฎ Must Carry ทีกําหนดให้ผู้ ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหรือผู้ ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทีมี

โครงข่ายเป็นของตนเอง (ผู้ประกอบการเคเบิลทีวแีละจานทีวีดาวเทียม) มีหน้าทีต้องออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอลแก่สมาชิก

ผู้ชม ดงันัน ในกรณีทีทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีมตอินุมัติการให้สัตยาบันสําหรับการเข้าทํารายการของ BBB และ
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ภายหลังจากที BBB ได้เริมออกอากาศช่อง NOW เป็นทีเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีแผนงานทีจะยุติการออกอากาศช่องทีวีดาวเทียม 

“กรุงเทพธุรกิจทีว”ี ตามใบอนุญาตโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถี  
 
อนึง ใบอนุญาตโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถีของ BBB ได้หมดอายุลงเมือวันที 20 มกราคม 2557 และ BBB ได้ยืนเรืองต่อ

ใบอนุญาตโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถีดังกล่าวแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกสทช.ว่าอาจให้ใช้ใบอนุญาตใบเดียวกับ

ใบอนุญาตทีวดีิจิตอลได้ 
 

ข้อมลูสินทรัพย์ทไีด้มาของ NNV 
 

สินทรัพย์ทีได้มาจากการเข้าทํารายการครังนี ของ NNV มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน ี

1) ใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดจิิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาต ิหมวดหมู่

ข่าวสารและสาระ 1 ช่องรายการ ระยะเวลาใบอนุญาต15 ปี คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,338.00 ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิม) โดยใบอนญุาตทีวีดจิิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีเงือนไขทีสําคัญ (อ้างอิงตามประกาศ กสทช. เรือง

หลักเกณฑ์และวธีิการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 หมวด 2 สิทธิหน้าทีของผู้ รับใบอนุญาต 

ซงึมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 5 ของรายงานฉบับนี) ดงันี 

    ผู้ รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง แต่อาจแบ่งเวลาให้ผู้ อืนเช่าเวลาดําเนินรายการบางช่วงเวลาได้ตาม

หลักเกณฑ์ทีกําหนด 

    ผู้ รับใบอนญุาตต้องเริมดาํเนินการเพือให้บริการโทรทัศน์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีได้รับใบอนญุาต 

    ผู้ รับใบอนญุาตจะออกอากาศรายการทีมิได้กําหนดไว้ในผังรายการมิได้ เว้นแต่จะได้แจ้งการเปลียนแปลงผังรายการให้

เจ้าหน้าที กสทช.ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั หรือเป็นกรณีมีเหตจํุาเป็น 

    ผู้ รับใบอนุญาตสามารถหารายได้จากโฆษณาและการบริการธุรกิจไม่เกินชัวโมงละสิบสองนาทีครึง โดยเมือรวมเวลา

โฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทงัวนัเฉลียแล้วต้องไม่เกินชัวโมงละสิบนาที 

    ผู้ รับใบอนุญาตต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย และต้อง

นําส่งเงินรายปีเข้ากองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์

สาธารณะ ในอัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้ ก่อนหักรายจ่ายทีได้จากการโฆษณาทังทางตรงและทางอ้อมและรายได้อืน

ทีเกียวเนือง 

    เมือใบอนุญาตสินอายุ ผู้ รับใบอนุญาตสามารถยืนคําขอรับใบอนุญาตใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันที

ใบอนุญาตเดิมสินอายุ ซงึอายุใบอนญุาตทีได้รับการพิจารณาใหม่ อาจมีระยะเวลาแตกตา่งจากเดมิ 

    ตามประกาศ กสทช. เรืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการประมลูคลืนความถี เพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาต ิพ.ศ. 2556 ภาคผนวก ข หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ระบุว่า การให้บริการโทรทัศน์

ภายใต้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ต้องมีรายการทีเป็นข่าวสารหรือสาระทีเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 และการนําเสนอรายการข่าวสารหรือสาระต้องมีการกระจายเวลาที

เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงเวลาทีผู้ชมส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ (Prime Time) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือตามที

คณะกรรมการ กสทช. กําหนด 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

20 

                                                  

2) สิทธิในการใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัด

ปกต ิซงึได้รับจากกองทัพบก ตามข้อตกลงและเงือนไขในสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพือให้สัญญาณโทรทัศน์ทีแพร่ภาพโดย NNV สามารถออกอากาศไปยังพืนทีต่างๆ ทัวประเทศ 

ระยะเวลาสญัญาเช่า 14 ปี 5 เดอืน เริมตงัแตว่นัที 16 มกราคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2571 และมีค่าธรรมเนียมใช้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ตลอดอายุสัญญา รวมเป็นเงินประมาณ 816.56 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) โดยสัญญาเช่าใช้

บริการโครงข่ายโทรทศัน์ของ NNV มีเงือนไขทีสําคญัเช่นเดยีวกันกับสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ของ BBB (โปรด

ดขู้อมลูดงักล่าวในหัวข้อสินทรัพย์ทีได้มาของ BBB หน้า 16-17) 

 

3) ทรัพย์สินจากการจัดซืออุปกรณ์และปรับปรุงสถานทีจากคู่สัญญาต่างๆ เพือให้ NNV มีอุปกรณ์ทีทันสมัย และสามารถ

ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซงึคาดว่าจะมีมูลค่ารวมทังสินประมาณ 200.00 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดโดยสรุปดงันี 

 

ตารางท ี2 รายละเอียดการจดัซืออุปกรณ์และการปรับปรุงสถานทขีอง NNV 

 
รายละเอียดการจดัซืออุปกรณ์และการปรับปรุงสถานท ี

มลูค่าโดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

1 การจัดหาสตดูโิอแห่งใหม่ (ถนนสาทร) 113.00 

2 การจัดซืออปุกรณ์ถ่ายทอดสด 52.00 

3 การจัดซืออปุกรณ์กล้องและตดัต่อ 16.00 

4. การจัดซืออปุกรณ์เกียวเนืองอืนๆ  19.00 

 รวม 200.00 

  

ทงันี NBC มีแผนในการย้ายสํานกังานและสตูดโิอการผลิตช่องรายการทีวีดิจตอลของ NNV  ซึงปัจจุบันตังอยู่ทีอาคารทีซี

ไอเอฟทาวเวอร์ ถนนบางนา - ตราด กม.4.5  ไปยังอาคาร Bangkok Code สาทร ประมาณเดือนมิถุนายน 2557 รวมทัง 

ได้มีการเปิดตวัสตดูโิอชวัคราว ซึงมีรูปแบบเดียวกับสถานีข่าวชันนําระดบัโลก บริเวณชัน 1 อาคารสยามดิสคัฟเวอรี เมือ

วนัที 20 มกราคม 2557 ทีผ่านมา เพือเพิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตช่องรายการทีวีดิจิตอลของ NNV ให้มี

ความทนัสมยั น่าสนใจ  สามารถเกาะตดิสถานการณ์และรูปแบบการดาํเนินชีวิตของประชาชนในเมืองได้ตลอด 24 ชัวโมง 

ซงึเป็นแนวทางหนึงในการประชาสัมพนัธ์ช่องรายการทีวดีิจิตอล “Nation TV” ของ NNV ให้เป็นทีรู้ จักของประชาชนทัวไป

เพิมมากขึน และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดขีอง NBC และ NNV ในฐานะผู้ผลิตช่องรายการทีวีดิจิตอลประเภทข่าวและ

สาระความรู้ สําหรับสํานักงานแห่งใหม่และสตดิูโอหลักทีอาคาร Bangkok Code สาทร ซึง NNV จะดําเนินการปรับปรุง

ใหม่นี จะมีรูปแบบภายในอาคารและเครืองมืออุปกรณ์ทีเอือให้ NNV สามารถผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ได้

อย่างหลากหลายมากขึน  
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สรุปข้อมลูเบืองต้นของช่องรายการทีวีดจิิตอลของ NNV 

ช่องรายการทีวีดิจิตอลของ NNV เป็นการนํารายการส่วนใหญ่ทีเดิมเคยออกอากาศในช่องทีวีดาวเทียม Nation Channel มา

ออกอากาศในช่องรายการทีวีดิจิตอลของ NNV ภายในชือช่อง “Nation TV” และเนืองจากใบอนุญาตทีวีดิจิตอลทีกลุ่มบริษัทฯ 

ได้มาจากการประมลูในครังนี สามารถเข้าถึงผู้ชมกลุ่มผู้ ชมได้ทัวประเทศผ่านทุกช่องทางการรับชม (Platform) ทังฟรีทีวีระบบ

ดิจิตอล ทีวดีาวเทียม เคเบิลทีว ีโดยไม่มีข้อจํากัดดังเช่นการออกอากาศในรูปแบบช่องทีวีดาวเทียมทีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมที

เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือตดิตงัจานดาวเทียมของผู้ประกอบการบางราย อันเป็นผลจากกฎ Must Carry ดงันัน ในกรณีทีทีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นของ NBC และบริษัทฯ อนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทํารายการของ NNV และภายหลังจากที NNV ได้เริมออกอากาศ

ช่อง Nation TV เป็นทีเรียบร้อยแล้ว NBC มีแผนทีจะยุติการออกอากาศช่องทีวีดาวเทียม  Nation Channel ตามใบอนุญาต

โทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถี  

 

อนึง ใบอนุญาตโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถีของ NNV ได้หมดอายุลงเมือวันที 20 มกราคม 2557 และ NNV ได้ยืนเรืองต่อ

ใบอนุญาตโทรทศัน์ทีไม่ใช้คลืนความถีดงักล่าวแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจให้ใช้ใบอนุญาตใบเดียวกับใบอนุญาตทีวี

ดิจิตอลได้ 

 

ช่อง Nation TV ในระบบทีวดิีจิตอลของ NNV มีรายละเอียดเบืองต้น ดงันี  

ชือช่องรายการ : Nation TV โดยออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 22 

แนวคิดหลักของช่อง

รายการ 

: สถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชัวโมง ซึงมุ่งนําเสนอข้อมลูข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทัน

เหตกุารณ์ พร้อมบทวเิคราะห์และข้อมลูเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวทีมีประสบการณ์ 

กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย : ประชาชนทวัไปทีต้องการรับรู้ข้อมลูข่าวสารประจําวันในด้านต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ทงัในประเทศและตา่งประเทศ หรือสนใจข้อมลูวเิคราะห์เชิงลึกในประเด็นข่าวซึงอยู่ในกระแสความ

สนใจของสงัคม เพือให้ทนัต่อสถานการณ์ทีกําลังเกิดขึน  

รูปแบบการผลิต

รายการ 

: NNV มีรูปแบบการผลิตรายการของช่อง Nation TV ดงันี  

1)   ผลิตรายการเอง โดยเฉพาะรายการข่าว สนทนาข่าว และรายการเศรษฐกิจ การเงิน และธุรกิจ  

2)   ร่วมผลิตกับผู้ผลิตรายการอิสระ หรือให้ผู้ผลิตรายการอิสระเช่าเวลา ในรายการเศรษฐกิจ 

การเงิน และธุรกิจ และรายการสาระบันเทิง (Lifestyle Varity)   

โดยในช่วงแรกของการออกอากาศ NNV จะมีการนํารายการมาออกอากาศซํา (Rerun) ประมาณ 4 

ชัวโมงต่อวัน และแผนงานในอนาคต NNV จะไม่มีการนํารายการมาออกอากาศซํา (Rerun) อีก 

อย่างไรก็ดี NNV จะมีการปรับผังรายการช่อง Nation TV ให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในแต่

ละช่วงเวลา และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ กสทช. 

ระยะเวลาดําเนินการ

โดยประมาณ 

:  กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 : NNV  ทดลองออกอากาศช่อง Nation TV ผ่านโครงข่ายฯ ของ

กองทัพบก เนืองจากในช่วงดงักล่าว กองทัพบกมีแผนงานทีจะทดลองออกอากาศช่องรายการ

ทีวีดิจิตอลทีใช้บริการโครงข่ายฯ ของกองทัพบก โดยหมุนเวียนสลับสับเปลียนในกลุ่ม

ผู้ใช้บริการ 
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 เดือนเมษายน 2557 : ออกอากาศช่อง Nation TV ตามกําหนดการทดลองออกอากาศของ 

กสทช. ในวนัที 1 เมษายน 2557 

 

1.1.3  มลูค่ารวมสิงตอบแทน เงือนไขการชําระเงิน และแหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการของ BBB และ NNV 

 

มลูค่ารวมสิงตอบแทน เงือนไขการชําระเงิน และแหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการของ BBB 

ก) มลูคา่สิงตอบแทนของสินทรัพย์ที BBB จะได้รับจากการเข้าทํารายการในครังนี มีมูลค่ารวมทังสิน 3,166.56 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียด ดงัน ี 

 ใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดจิิตอล ในหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกต ิ

เป็นระยะเวลา 15 ปี มลูค่า 2,200.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) ทังนี เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิงตอบ

แทนของมลูคา่ของใบอนุญาตทีวีดาวเทียม เป็นไปตามกฎเกณฑ์และวธีิการประมลูซึงกําหนดโดย กสทช.  

 คา่ธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี มลูค่า 816.56 ล้านบาท 

(ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม) 

 เงินลงทุนในการปรับปรุงสถานทีและอปุกรณ์ มลูค่า 150.00 ล้านบาท  

 

ข) เงือนไขการชําระเงิน  

   ใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดจิิตอล ในหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ

เป็นระยะเวลา 15 ปี : BBB ต้องชําระค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลให้แก่ กสทช. ตามเงือนไขการชําระเงินดงันี  

 

ตารางท ี3 เงือนไขการชําระเงินค่าใบอนุญาตของ BBB 

งวด
ท ี

เงอืนไข 

ค่าธรรมเนียม 
ในส่วนของราคา
ขันตาํของราคา

ประมูล (ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียม 
ในส่วนทีเกนิกว่า

ราคาขนัตําของราคา
ประมูล (ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

1 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีได้รบัหนงัสอืแจ้งการเป็นผู้

ชนะการประมูล (ภายในกุมภาพนัธ์ 2557) 

190.00 182.00 372.00 

2 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 1 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

114.00 182.00 296.00 

3 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 2 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

38.00 364.00 402.00 

4 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 3 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

38.00 364.00 402.00 

5 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 4 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

0.00 364.00 364.00 
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งวด
ท ี

เงอืนไข 

ค่าธรรมเนียม 
ในส่วนของราคา
ขันตาํของราคา

ประมูล (ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียม 
ในส่วนทีเกนิกว่า

ราคาขนัตําของราคา
ประมูล (ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

6 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 5 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

0.00 364.00 364.00 

 รวม 380.00 1,820.00 2,200.00 

หมายเหต ุ  - ค่าธรรมเนียมทีต้องชําระในงวดที 1 ต้องหกัเงนิประกนัการประมูลจํานวนร้อยละ 10.00 ของราคาขันตําทังหมด (ซึง
คิดเป็นจํานวน 38.00 ล้านบาท) ที BBB ได้ชําระไปเมือเดือนตุลาคม 2556 ทีผ่านมา  

- ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดังกลา่วยังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม 

- ในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตแต่ละงวด BBB ต้องวางหนังสือคําประกันจากธนาคาร เพือคําประกนัการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตส่วนทีเหลือ โดยยอดเงินคําประกันจะลดลงตามจํานวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีได้
ชําระให้แก่ กสทช. แล้ว  

 

    คา่ธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี : มีเงือนไขการชําระเงิน

ดงันี  

BBB จะต้องชําระค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิตอลให้แก่กองทัพบก 

คดิเป็นมลูคา่รวมประมาณ 816.56 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) โดยมีการแบ่งชําระเป็นรายเดือนๆ ละ 4.72 ล้าน

บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม) 

    เงินลงทุนในสถานทีและอปุกรณ์ : มีเงือนไขการชําระเงินดงัน ี 

BBB คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เงินลงทนุในการปรับปรุงสถานทแีละจัดซืออุปกรณ์เพือรองรับการประกอบกิจการโทรทัศน์

ระบบดจิิตอลประมาณ 150.00 ล้านบาท ซงึขณะนี BBB อยู่ระหว่างการเจรจาและดําเนินการเพือให้ได้มาซึงราคาและ

เงือนไขทีเป็นประโยชน์สูงสดุแก่กิจการ  

 

ค) แหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการ  

บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ BBB สําหรับการเข้าทํารายการในครังนี โดยแหล่งเงินทุนทีบริษัทฯ จะใช้เพือ

การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ BBB ดงักล่าว มาจากรายการดงัตอ่ไปนี 

 เงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ตังแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2556  และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

รวมทังเงินจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 เนืองด้วย กสทช. ได้กําหนดเงือนไขในการชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล โดยให้แบ่งชําระเป็นงวด ๆ ภายใน

ระยะเวลาประมาณ 5 ปี นบัแตว่นัทีได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล บริษัทฯ จึงคาดว่าจะได้รับแหล่งเงินทุนในอนาคตจาก

รายการดงัตอ่ไปนี  

1) การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครังที 3 (NMG-W3)  ซึงมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก

วนัที 15 ของเดอืนธันวาคมและเดือนมิถนุายนของทกุปี โดยเริมตงัแตว่นัที 15 ธันวาคม 2556 ถึงวนัที 19 มิถุนายน 

2561 ในจํานวนเงินรวมทงัสนิประมาณ 1,647.00 ล้านบาท  
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2) การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย (NMG-WB) โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิทกุวันที 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมของทุกปี 

เริมตงัแตว่นัที 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัที 15 พฤษภาคม 2561 ในจํานวนเงินรวมทงัสินประมาณ 82.00 ล้านบาท 

3) การออกหุ้นกู้  ซึงบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึงจัดขึนเมือวนัที 25 เมษายน 

2556 ในวงเงินจํานวน 1,500.00 ล้านบาท (หากจําเป็น) 

 

มลูค่ารวมสิงตอบแทน เงือนไขการชําระเงิน และแหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการของ NNV 

ก) มลูคา่สิงตอบแทนของสินทรัพย์ที NNV จะได้รับจากการเข้าทํารายการในครังนี มีมูลค่ารวมทังสิน 2,354.56 ล้านบาท  โดยมี

รายละเอียด ดงันี  

 ใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ เป็น

ระยะเวลา 15 ปี มลูค่า 1,338.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) ทังนี เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมลูค่าสิงตอบแทน

ของมลูคา่ของใบอนุญาตทีวดีาวเทียม เป็นไปตามกฎเกณฑ์และวธีิการประมลูซึงกําหนดโดย กสทช.  

 คา่ธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี มลูค่า 816.56 ล้านบาท

(ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม) 

 เงินลงทุนในการปรับปรุงสถานทีและอปุกรณ์ มลูค่า 200.00 ล้านบาท  

 

ข) เงือนไขการชําระเงิน 

   ใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ เป็น

ระยะเวลา 15 ปี : NNV ต้องชําระค่าประมลูใบอนุญาตทีวดิีจิตอลให้แก่ กสทช. ตามเงือนไขการชําระเงินดงันี 

 

ตารางท ี4 เงือนไขการชําระเงินค่าใบอนุญาตของ NNV  

งวด
ท ี

เงอืนไข 

ค่าธรรมเนียม 
ในส่วนของราคา
ขันตาํของราคา

ประมูล (ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียม 
ในส่วนทีเกนิกว่า

ราคาขนัตําของราคา
ประมูล (ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

1 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีได้รบัหนงัสอืแจ้งการเป็นผู้

ชนะการประมูล (ภายในกุมภาพนัธ์ 2557) 

110.00 111.80 221.80 

2 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 1 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

66.00 111.80 177.80 

3 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 2 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

22.00 223.60 245.60 

4 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 3 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

22.00 223.60 245.60 

5 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 4 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

0.00 223.60 223.60 
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งวด
ท ี

เงอืนไข 

ค่าธรรมเนียม 
ในส่วนของราคา
ขันตาํของราคา

ประมูล (ล้านบาท) 

ค่าธรรมเนียม 
ในส่วนทีเกนิกว่า

ราคาขนัตําของราคา
ประมูล (ล้านบาท) 

รวม 
(ล้านบาท) 

6 ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีครบกําหนด 5 ปีจากวนัทีได้รับ

ใบอนุญาต 

0.00 223.60 223.60 

 รวม 220.00 1,118.00 1,338.00 

หมายเหต ุ  -  ค่าธรรมเนียมทีต้องชําระในงวดที 1 ต้องหกัเงนิประกนัการประมูลจํานวนร้อยละ10.00 ของราคาขันตําทังหมด (ซึง
คิดเป็นจํานวน 22.00 ล้านบาท) ที NNV ได้ชําระไปเมือเดือนตุลาคม 2556 ทีผ่านมา  

- ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตดังกลา่วยังไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม 

- ในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนญุาตแต่ละงวด BBB ต้องวางหนังสือคําประกันจากธนาคาร เพือคําประกนัการชําระ
ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตส่วนทีเหลือ โดยยอดเงินคําประกันจะลดลงตามจํานวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีได้
ชําระให้แก่ กสทช. แล้ว  

 

    คา่ธรรมเนียมในการใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี : มีเงือนไขการชําระเงิน

ดงันี  

NNV จะต้องชําระค่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภททีใช้คลืนความถีภาคพืนดินในระบบดิจิตอลให้แก่กองทัพบก 

คดิเป็นมลูคา่รวมประมาณ 816.56 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) โดยมีการแบ่งชําระเป็นรายเดือนๆ ละ 4.72 ล้าน

บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม) 

    เงินลงทุนในสถานทีและอปุกรณ์ : มีเงือนไขการชําระเงินดงันี  

NNV คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เงินลงทนุในการปรับปรุงสถานทีและจัดซืออุปกรณ์เพือรองรับการประกอบกิจการโทรทัศน์

ระบบดจิิตอลประมาณ 200.00 ล้านบาท ซงึขณะนี NNV อยู่ระหว่างการเจรจาและดําเนินการเพือให้ได้มาซึงราคาและ

เงือนไขทีเป็นประโยชน์สูงสดุแก่กิจการ  

 

ค) แหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการ 

NBC จะเป็นผู้ให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ NNV สําหรับการเข้าทํารายการในครังนี โดยแหล่งเงินทุนที NBC จะใช้เพือการ

ให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ NNV ดงักล่าว มาจากรายการดงัตอ่ไปนี 

 เงินทนุจากการออกหุ้นสามญัเพิมทุนของ NBC ตงัแตช่่วงเดือนกรกฎาคม 2556 และเงินจากการประกอบธุรกิจของ NBC 

 เนืองด้วย กสทช. ได้กําหนดเงือนไขในการชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล โดยให้แบ่งชําระเป็นงวด ๆ ภายใน

ระยะเวลาประมาณ 5 ปี นับแต่วันทีได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล NBC จึงคาดว่าจะได้รับแหล่งเงินทุนในอนาคตจาก

รายการดงัตอ่ไปนี  

1) การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ NBC (NBC–W1)  ซึงมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกวันที 15 ของ

เดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยเริมตังแต่วันที 15 ธันวาคม 2556 ถึงวนัที 19 มิถุนายน 2561 ใน

จํานวนเงินรวมทงัสินประมาณ 530.00 ล้านบาท  

2) การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของ NBC ของกรรมการ ผู้บริหาร และ /หรือ พนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย (NBC-WB) โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุกวันที 15 ของเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมของ
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ทกุปี เริมตงัแตว่นัที 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัที 15 พฤษภาคม 2561 ในจํานวนเงินรวมทังสินประมาณ 26.00 

ล้านบาท 

3) การออกหุ้นกู้ ซึง NBC ได้รับการอนุมตัจิากทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของ NBC ซึงจัดขึนเมือวนัที 24 เมษายน 2556 

ในวงเงินจํานวน 500.00 ล้านบาท (หากจําเป็น) 

 

1.2 ความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

1.2.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของรายการ 
 

ตามทีกลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านสือประเภทต่างๆ อย่างครบวงจร  สําหรับสือโทรทัศน์ ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการช่องทีวีดาวเทียมประเภทข่าวสาร สาระความรู้ และสาระบันเทิง อันได้แก่ ช่อง Nation Channel  ช่อง

กรุงเทพธุรกิจทีวี และช่อง Kids Zone ซึงในช่วงทีผ่านมา ช่องทีวีดาวเทียมของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะช่องสถานีข่าว Nation 

Channel และช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เพิมขึนอย่างต่อเนือง 

ขณะทีอุตสาหกรรมสือโทรทัศน์ของไทยกําลังก้าวสู่การแข่งขันอย่างเสรี อันเป็นผลมาจากการเปิดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน์แบบกิจการทีไม่ใช้คลืนความถีแก่ผู้ประกอบการช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม และแผนงานเปิดประมลูใบอนุญาตการใช้

คลืนความถีเพือประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดจิิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาต ิจํานวน 24 ช่องรายการ ของ กสทช. ซึง

จะส่งผลให้การแข่งขันในอตุสาหกรรมสือโทรทัศน์มีความรุนแรงขึน ดงันัน เพือเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหา

รายได้จากการประกอบธุรกิจสือโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังการเปลียนผ่านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของไทยจากระบบอนา

ล็อคเข้าสูร่ะบบดจิิตอลทีมีการแข่งขันอย่างเสรีจากจํานวนผู้ประกอบการในธุรกิจทีเพิมขึน รวมทัง เพือให้ช่องรายการโทรทัศน์ของ

กลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมเป้าหมายได้หลากหลายเพิมมากขึนผ่านทุกช่องทางการรับชม (Platform) กลุ่มบริษัทฯ จึงมี

ความประสงค์ทีจะได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลดงักล่าว  

 

การได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV ในครังนี ถือเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจสือโทรทัศน์ทีกลุ่มบริษัทฯ มี

ประสบการณ์ และมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน จากชือเสียงอนัเป็นทียอมรับในฐานะผู้ผลิตช่องรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว สาระ

ความรู้ และสาระบนัเทิงคณุภาพ ประกอบกบัความพร้อมของบุคลากร เครืองมืออุปกรณ์ และเนือหาข้อมลูข่าวสาร (Content) ทีมี

อยู่ในปัจจุบนั จึงเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีมีอยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุด อีกทัง เป็นการลงทุน

ทีช่วยเพิมเสถียรภาพการออกอากาศช่องรายการโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว และเพิมโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จาก

การขายโฆษณาผ่านสือโทรทศัน์มากขึนในอนาคต ทังจากจํานวนเวลาโฆษณาและแนวโน้มอตัราค่าโฆษณาช่องรายการทีวีดิจิตอล

ทีมากกว่าช่องทีวีดาวเทียมในปัจจบุัน รวมถึงจํานวนลกูค้าโฆษณาทีอาจเพิมมากขึน เนืองจากการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลใน

ครังนี จะช่วยให้ช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้ทัวประเทศและหลากหลายเพิมมากขึน ผ่านทุก

ช่องทางการรับชมโดยไม่มีข้อจํากัดดังเช่นการออกอากาศในรูปแบบช่องทีวีดาวเทียมทีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมทีเป็นสมาชิก

เคเบิลทีวีหรือติดตังจานดาวเทียมของผู้ ประกอบการบางราย อันเป็นผลจากกฎ Must Carryซึงการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้อย่าง

กว้างขวางมากขึนภายหลงัจากทีช่องรายการทีวีดจิิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ออกอากาศภายใต้สิทธิของใบอนุญาตทีวีดิจิตอลทีกลุ่ม

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการครังน ี จะช่วยเพิมโอกาสให้ช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายฐานผู้ชมประจํา และ
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ได้รับการพิจารณาเพือใช้เป็นช่องทางการโฆษณาจากบริษัทเจ้าของสินค้าและบริษัทตัวแทนโฆษณาเพิมมากขึน นอกจากนี 

สัดส่วนรายได้จากสือโทรทศัน์ทีจะเพิมขึนจากช่องรายการทีวดีิจิตอลทีกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าลงทุนครังนี จะช่วยลดความเสียงจากการ

พึงพิงรายได้จากธุรกิจสือสิงพิมพ์ ซึงเป็นสือเก่าทีได้รับผลกระทบจากการขยายความนิยมของสือรูปแบบใหม่อืนๆ ในปัจจุบนั 

 

1.2.2   เปรียบเทยีบข้อดีและข้อด้อยของการทาํรายการกับการไม่ทาํรายการ 
 

ข้อดีของการทาํรายการ  

1) เพิมรายได้จากธุรกิจสือโทรทศัน์ 

เนืองจาก ปัจจบุนั สือโทรทศัน์ยงัคงเป็นสือโฆษณาหลกั ซึงมีสัดส่วนงบโฆษณาสงูสดุของมลูค่าโฆษณาทังหมด อีกทัง เป็นสือ

ทีมีการเตบิโตของงบโฆษณาอย่างต่อเนือง โดยในปี 2556 งบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์มีมูลค่า 84,402 ล้านบาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 61.00 ของมลูคา่โฆษณาทังหมด เพิมขึนจากช่วงเดียวกันของปี 2554 และ 2555 ทีผ่านมา ซึงมีงบโฆษณาผ่าน

สือโทรทัศน์ จํานวน 69,734 ล้านบาท และจํานวน 77,758 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.00 และร้อยละ 59.00 ของ

มลูคา่โฆษณาทังหมด ตามลําดบั (ข้อมลูงบโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ข้อ 6 “สภาวะอุตสาห-

กรรม” ของรายงานฉบับนี) ดงันัน การได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ในครังนี จะเป็นการเพิมโอกาสให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสือโทรทัศน์เพิมมากขึน จากการขายโฆษณาในช่องรายการทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV เมือ

เปรียบเทียบกบัการออกอากาศช่องรายการโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในรูปแบบทีวีดาวเทียม ณ ปัจจุบัน เนืองจากจํานวนเวลา

โฆษณาและอตัราคา่โฆษณาของช่องรายการทีวีดิจิตอลทีมากกว่าช่องทีวีดาวเทียม โดยตามประกาศ กทสช. กําหนดให้ผู้ รับ

ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสามารถหารายได้จากโฆษณาและการบริการธุรกิจไม่เกินชัวโมงละสิบสองนาทีครึง โดยเมือรวมเวลา

โฆษณาและการบริการธุรกิจตลอดทังวนัเฉลียแล้วต้องไม่เกินชัวโมงละสิบนาที ขณะทีผู้ รับใบอนุญาตโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืน

ความถีสามารถหารายได้จากโฆษณาและการบริการธุรกิจไม่เกินชัวโมงละหกนาที โดยเมือรวมเวลาโฆษณาและการบริการ

ธุรกิจตลอดทังวนัเฉลียแล้วต้องไม่เกินชวัโมงละห้านาที  

 

สําหรับอัตราค่าโฆษณา แม้การเกิดขึนของช่องรายการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง จะส่งผลให้อัตราค่าโฆษณาของช่องรายการ

โทรทัศน์ทงัระบบมีแนวโน้มลดลง เนืองจากมีเวลาโฆษณาเพิมมากขึนเมือเทียบกบัจํานวนช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวี 5 ช่องใน

ปัจจบุนั (ไม่รวมช่องทีพีบีเอส) แต่อ้างอิงจากอัตราค่าโฆษณาของช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีในปัจจุบันทีอยู่ในระดบัสูงกว่า

ช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมอย่างมาก (รายละเอียดการเปรียบเทียบอัตราโฆษณาดงักล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสาร

แนบ 1 ข้อ 6 “สภาวะอตุสาหกรรม” ของรายงานฉบับนี) ขณะทีช่องรายการทีวีดิจิตอลสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้ทัวประเทศ

ผ่านทกุช่องทางการรับชมโดยไม่มีข้อจํากดัดงัเช่นการออกอากาศในรูปแบบช่องทีวดีาวเทียมทีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมทีเป็น

สมาชิกเคเบิลทีวีหรือติดตังจานดาวเทียมของผู้ประกอบการบางราย อันเป็นผลจากกฎ Must Carry ดงันัน อัตราค่าโฆษณา

ของช่องรายการทีวีดิจิตอลทีวีน่าจะมีอัตราทีสูงกว่าช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม อีกทัง การเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้อย่าง

กว้างขวางนี จะช่วยเพิมโอกาสให้ช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาเพือใช้เป็นช่องทางการโฆษณา

จากบริษัทเจ้าของสินค้าและบริษัทตวัแทนโฆษณาเพิมมากขึน ซงึส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสือโฆษณามากขึน 
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2) ขยายช่องทางในการเข้าถึงผู้ชมเพือเพิมขีดความสามารถการแข่งขนั 

การได้มาซึงใบอนุญาตทีวดิีจิตอลในครังนี จะช่วยเพิมขีดความสามารถการแข่งขันของช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ 

ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้หลากหลายเพิมมากขึนผ่านทุกช่องทางการรับชม (Platform) ทังฟรีทีวีระบบดิจิตอล ทีวี

ดาวเทียม เคเบิลทีว ีเว็บไซต์ โทรศพัท์เคลือนที สือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยไม่มีข้อจํากัดดงัเช่นการออกอากาศใน

รูปแบบช่องทีวดีาวเทียมทไีม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวหีรือตดิตงัจานดาวเทียมของผู้ประกอบการบางราย 

อนัเป็นผลจากกฎ Must Carry ซงึการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้อย่างกว้างขวางนีจะสนับสนุนให้รายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ มี

ฐานผู้ชมประจําเพิมขึน ส่งผลให้ช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสได้รับการพิจารณาเพือใช้เป็นช่องทางการ

โฆษณาจากบริษัทเจ้าของสินค้าและบริษัทตวัแทนโฆษณาเพิมมากขึน  

 

3) เพิมเสถียรภาพการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์และการหารายได้จากธุรกิจสือโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

เนืองจากในช่วงทีผ่านมา กลุม่บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาช่องรายการโทรทัศน์และ/หรือรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ  ซึงมี

การออกอากาศผ่านช่องรายการของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และ/หรือผู้ ประกอบการทีวีดาวเทียม และ/หรือสถานีโทรทัศน์ฟรี

ทีวี ต้องมีการยุติการออกอากาศเนืองจากสาเหตตุ่างๆ ซึงความไม่ต่อเนืองในการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์และ/หรือ

รายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ นี ได้ส่งผลกระทบต่อความต่อเนืองของรายได้และแผนงานในการขยายความนิยมรายการ

ของกลุ่มบริษัทฯ  ขณะทีใบอนญุาตโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถีสําหรับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและช่องทีวีดาวเทียม แม้จะมี

กรอบอายุใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 15 ปี แต่ผู้ประกอบการต้องดําเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตตามระยะเวลาที กสทช. 

กําหนด โดยใบอนุญาตโทรทศัน์ทีไม่ใช้คลืนความถขีันแรกมีอาย ุ1 ปี (ครบกําหนดเมือเดือนมกราคม 2557 ทีผ่านมา) และการ

อนุมตัใิบอนญุาตโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถีขนัที 2 จะมีอาย ุ2 ปี ดงันนั การได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดาวเทียมของกลุ่มบริษัทฯ 

ในครังนี ซึงมีอายุใบอนุญาตและสิทธิในการใช้คลืนความถีเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแต่ละหมวดหมู่ เป็น

ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัทีได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจาก กสทช. นัน จะทําให้ช่องรายการโทรทัศน์และ/หรือรายการ

โทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ มีเสถียรภาพการออกอากาศในระยะยาว ซงึเป็นการเพิมศกัยภาพในการแสวงหารายได้จากธุรกิจสือ

โทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต  

 

4) ขยายการลงทนุในธุรกิจทีมีประสบการณ์และข้อได้เปรียบในการแข่งขนั  

ด้วยเหตุทีกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชียวชาญในการดําเนินธุรกิจสือโทรทัศน์ โดยกลุ่มบริษัทฯ เริมต้นธุรกิจสือ

โทรทัศน์ตงัแตปี่ 2533 ในรูปแบบการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสนทนาข่าวกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ 

ต่อมาในปี 2543 กลุ่มบริษัทฯ โดย NBC ได้ก่อตงัช่อง Nation Channel ซึงเป็นสถานีข่าว 24 ชัวโมงแห่งแรกของประเทศไทย 

นอกจากนี ในช่วงทีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ก่อตงัและดําเนินการช่องรายการโทรทัศน์อีกหลายแห่ง เช่น ช่องกรุงเทพธุรกิจ

ทีวี ช่อง Kids Zone ช่อง Rama Channel รวมถึง ได้มีการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องต่างๆ อย่าง

ต่อเนือง เช่น รายการเรืองเด่นเย็นนี ทางช่อง 3 รายการข่าวข้นคนข่าว ทางช่อง 9  ทังนี เมือประกอบกับผลตอบรับทีดีของผู้ชม

ต่อรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ และชือเสียงอันเป็นทีรู้จักและได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตช่องรายการโทรทัศน์

ประเภทข่าว สาระความรู้ และสาระบันเทิงคณุภาพ รวมถึงความพร้อมด้านบุคลากร เครืองมืออุปกรณ์ในการผลิตรายการ

โทรทัศน์  และเนือหารายการของกลุ่มบริษัทฯ ทีมีอยู่ในปัจจุบนั ดงันัน การได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในครังนี  ถือเป็นการ
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ขยายการลงทนุในธุรกิจทีกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสทีจะได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้มากกว่าเมือเทียบกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

 

5) ลดความเสียงจากการพึงพิงแหล่งรายได้จากธุรกิจสือสิงพิมพ์ 

ปัจจบุนั รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายได้จากธุรกิจสือสิงพิมพ์และโฆษณาผ่านสือสิงพิมพ์เป็นหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 53.60 และร้อยละ 55.18 ของรายได้รวมในปี 2555 – 2556 ตามลําดบั ขณะทีมีรายได้จากธุรกิจกระจายภาพและเสียง 

และสือสมัยใหม่คิดเป็นร้อยละ 28.90 และร้อยละ 24.54 ของรายได้รวมในปี 2555 – 2556 ตามลําดบั อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน

พบว่า ความนิยมของสือสิงพิมพ์บางประเภทได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทีหันมารับข้อมูล

ข่าวสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสือรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆ เพิมมากขึน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Book) 

เว็บไซต์  โทรศพัท์เคลือนที แท็บเล็ต สะท้อนให้เห็นจากอัตราการเติบโตอย่างมากของงบโฆษณาผ่านสืออินเตอร์เน็ตในปี 

2555 และปี 2556 ทีมีการเติบโตร้อยละ 39.00 และร้อยละ 34.00 ตามลําดบั ดังนัน การได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของ

กลุ่มบริษัทฯ ในครังนี ซึงจะเพิมโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสือโทรทัศน์มากขึน จึงเป็นแนวทางหนึงในการลด

ความเสียงจากการพึงพิงแหล่งรายได้จากธุรกิจสือสิงพิมพ์ของกลุ่มบริษัทฯ  

 

6) สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรทีมีอยูข่องกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

การได้มาซึงใบอนุญาตทีวดิีจิตอลในครังนี ซงึทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพิมมากขึน ส่งผลให้

กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสทีจะนําทรัพยากรทีมีอยู่ อาทิ บุคลากร เครืองมืออุปกรณ์ และเนือหาข้อมูลข่าวสาร (Content) มาใช้

ประโยชน์ในการแสวงหารายได้อย่างคุ้มคา่สงูสุด  

 

7) ส่งเสริมภาพลกัษณ์การเป็นผู้ให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านสือทุกประเภทอย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทฯ 

การได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในครังนี ซึงทําให้กลุ่มบริษัทฯ เพิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านสือโทรทัศน์

ประเภทฟรีทีวีในระบบดิจิตอล จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้ นําในการให้บริการข้อมลูข่าวสาร 

(Content Provider) ผ่านสือทุกประเภทอย่างครบวงจร ทังสือโทรทัศน์ สือหนังสือพิมพ์ สือวิทยุ สือรูปแบบใหม่ เช่น เว็บไซต์ 

โทรศพัท์เคลือนที สือสังคมออนไลน์  

 

ข้อด้อยและความเสียงของการทาํรายการ 

1) กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนีสินเพิมขึนจากการกู้ ยืมเงินเพือใช้เป็นเงินลงทนุในช่องรายการทีวดีิจิตอลของ BBB  

จากการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ตามประมาณการของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ การลงทุนในช่องรายการ

ทีวีดจิิตอลของ BBB กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องมีการกู้ ยืมเงินเพิมเติมในอนาคตในช่วงต้นของโครงการ โดยโครงการจะมีเงินกู้ ยืม

สูงสุดประมาณ 288.45 ล้านบาทในปี 2559 ซึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึน รวมถึง

อตัราส่วนหนีสินต่อทนุเพิมขึน ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีสินรวมเท่ากับ 1,568.09 ล้านบาท ส่วนของผู้

ถือหุ้นเท่ากบั 3,784.63 ล้านบาท อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.41 เท่า  
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2) ความเสียงกรณีผลการดาํเนินงานของช่องรายการโทรทัศน์ทีวดีจิิตอลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

การประมูลและได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติของ BBB และใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระของ NNV ในครังนี อาจก่อให้เกิดความเสียงต่อผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที

การดําเนินงานของช่องรายการทีวีดิจิตอลของทังสองบริษัทไม่เป็นไปตามแผนงานทีคาดการณ์ไว้ ซึงอาจเกิดขึนได้จากหลาย

ปัจจยั เช่น 

 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีรุนแรง 

เนืองจากมีจํานวนผู้ประกอบการในธุรกิจเพิมมากขึน โดยหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกติ และหมวดหมู่ข่าวสารและ

สาระ ที BBB และ NNV ได้รับใบอนญุาตทีวดีจิิตอลในหมวดหมู่ดงักล่าวนนั มีจํานวนผู้ ประกอบการอืนทีได้รับใบอนุญาต

ทีวีดิจิตอลในหมวดหมู่เดียวกันอีก 6 ช่องรายการ ซึงผู้ประกอบการอืนบางรายเป็นผู้ประกอบการทีมีประสบการณ์ มี

ชือเสียงและผลงานเป็นทียอมรับ รวมถึงมีความพร้อมทังด้านเงินทุน บุคลากร เครืองมืออุปกรณ์ และเนือหาสําหรับการ

ผลิตรายการโทรทัศน์เช่นเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ เช่น กลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) (ช่อง 3) กลุ่มบริษัท จีเอ็ม

เอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)  กลุ่มบริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) กลุ่ม

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทน เมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึงอาจส่งผลต่อระดับความนิยมและฐานผู้ชมประจํา

รายการของช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ โดยเฉพาะช่องรายการทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ทัวไป (วาไรตี) ของ 

BBB ซึงกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดําเนินช่องรายการในรูปแบบดงักล่าวน้อยกว่าผู้ประกอบการอืนทีได้รับ

ใบอนุญาตทีวดีิจิตอลในหมวดหมู่เดยีวกัน (ทังนี ยังไม่รวมการแข่งขันจากคู่แข่งทางอ้อม อันได้แก่ ผู้ ได้รับใบอนุญาตทีวี

ดจิิตอลหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดสงู และผู้ประกอบการช่องเคเบิลทีวแีละทีวดีาวเทียมอืนทีมีเนือหาและรูปแบบช่อง

รายการคล้ายคลึงกับช่องรายการโทรทัศน์ของ BBB และ NNV) โดยรายชือผู้ ชนะการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกต ิและใบอนุญาตทีวีดจิิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีดงันี 
 

ตารางท ี5 รายชือผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตทวีีดิจติอลหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกติ  

และใบอนุญาตทวีีดิจติอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

 หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกติ 
ราคาประมลู 
(ล้านบาท) 

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 
ราคาประมลู 
(ล้านบาท) 

1 บริษัท ไทย บรอดคาสตงิ จํากัด  2,355.00  บริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซ์ วชิัน จํากัด  1,338.00 

2 บริษัท ทรู ดทีีที จํากัด  2,315.00  บริษัท วอยซ์ ทีว ีจํากดั  1,330.00 

3 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสด ีดจิิทัล ทีวี จํากัด 2,290.00 บริษัท ไทยทีว ีจํากดั 1,328.00 

4 บริษัท บีอีซ-ีมลัตมิีเดยี จํากัด  2,275.00 บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวชิัน จํากดั  1,318.00 

5 บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชนั จํากดั  2,265.00 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค  

(ทีเอ็นเอ็น) จํากดั  

1,316.00 

6 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จํากดั  2,250.00 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จํากัด  1,310.00 

7 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จํากดั 2,200.00 บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตตงิ จํากัด  1,298.00 

ทีมา : กสทช. 
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 การกระจกุตวัของงบโฆษณาในช่องรายการโทรทศัน์ของผู้ประกอบการเดิม 

ปัจจบุนั พบว่า ความนิยมในการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 62.00 ของจํานวนครัวเรือนทัว

ประเทศ ส่งผลให้งบโฆษณาส่วนใหญ่ยงักระจกุตวัอยู่ทีช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีบางแห่ง เช่น ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9  ดงันัน 

ในช่วงต้นของการออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอล ซึงเป็นการออกอากาศคู่ขนานกับช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม 

(จนกว่าช่องรายการโทรทศัน์ฟรีทีวเีดมิ (ไม่รวมช่องทีพีบีเอส) จะทยอยยุติการออกอากาศเมือหมดอายุสัมปทาน หรือเมือ 

กสชท.พิจารณายุตกิารออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบอนาล็อค) งบโฆษณาผ่านสือโทรทศัน์อาจกระจกุตวัอยู่ในช่อง

รายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมทีมีความนิยมรายการในระดับสูง ขณะทีอัตราค่าโฆษณาของช่องรายการทีวีดิจิตอลอาจไม่

เป็นไปตามทีคาดการณ์ เนืองจากอาจมีการแข่งขนัด้านราคาเพือแย่งชิงลกูค้าโฆษณาทังจากช่องรายการโทรทศัน์ฟรีทีวีเดิม

และช่องรายการทีวดีจิิตอลรายอืน นอกจากนี ภายหลงัการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสูร่ะบบดจิิตอลอย่างสมบูรณ์ ด้วย

เหตทีุผู้ชนะการประมลูใบอนญุาตทีวีดจิิตอลบางรายเป็นผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม  ซึงผู้ประกอบการ

ดงักล่าวมีแนวโน้มทีจะนํารายการโทรทศัน์เดิมทงัหมดมาออกอากาศผ่านช่องรายการทีวดีจิิตอล จึงอาจส่งผลให้งบโฆษณา

มีการกระจุกตวัในช่องรายการทีวีดิจิตอลของผู้ประกอบการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม และมีการแข่งขันด้านราคาของอัตราค่า

โฆษณาทีรุนแรงต่อไป ซงึอาจส่งผลให้รายได้จากการขายโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

 

 ภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระดบัสงู 

เนืองจากราคาเสนอประมลูใบอนญุาตทีวดีจิิตอลหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกติ และหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ที 

BBB และ NNV ได้มาในครังนี มีมลูค่าสงูกว่าราคาตงัต้นของใบอนุญาตทีวดิีจิตอลของทัง 2 หมวดหมู่ ถึงประมาณ 6 เท่า 

ประกอบกับผู้ประกอบการช่องรายการทีวดีจิิตอลยงัมีค่าใช่จ่ายอืนทีต้องรับภาระ อาทิ ค่าบริการโครงข่ายฯ  ค่าเช่าเพือส่ง

สญัญาณดาวเทียมตามกฎ Must Carry คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปีในอัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 

เงินรายปีเข้ากองทนุวจิัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ 

ในอัตราร้อยละ 2.00 ของรายได้ ก่อนหักรายจ่ายทีได้จากการโฆษณาทังทางตรงและทางอ้อมและรายได้อืนทีเกียวเนือง  

คา่ใช้จ่ายทีเกียวข้องกบัการผลิต เช่น เงินลงทุนสถานทีและอปุกรณ์การผลิตรายการ  ค่าลิขสิทธิ เนือหารายการ เงินเดือน

พนักงาน เป็นต้น ดงันนั กรณีทีกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจดัการต้นทุนและค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้เหมาะสมกับรายได้

ทีได้รับ การลงทนุในช่องรายการทีวีดจิิตอลในครังนีอาจส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และส่งผลให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีความเสียงในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุตาํกวา่ทีคาดการณ์ไว้ 

  

 ข้อจํากดัในการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชม 

เนืองจากในช่วงแรกของการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์อนาล็อคให้เข้าสู่ระบบดิจิตอล ผู้ ให้บริการโครงข่ายฯ  ต้องใช้

ระยะเวลาในการตดิตงัโครงข่ายฯ ให้ครอบคลมุผู้ชมทกุพืนทีทวัประเทศ ประมาณ 4 ปี (ปี 2557 – ปี 2560) ขณะทีผู้ ชมที

ต้องการรับชมช่องรายการทีวีดิจิตอล ซึงมิได้เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือติดตงัจานดาวเทียม (ผู้ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวี

หรือติดตงัจานดาวเทียม สามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิตอลได้ทันที อันเป็นผลจากกฎ Must Carry) จําเป็นต้องมีการ

ติดตงักล่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือใช้โทรทัศน์ทีมีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลภายในตวั (ซึง กสทช. จะสนับสนุนคปูอง

ส่วนลดสําหรับการซือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลมลูค่า 690 – 700 บาทต่อครัวเรือน แก่ทัง 22 ล้านครัวเรือนในประเทศ
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ไทย โดยจะทยอยแจกคปูองให้แก่ครัวเรือนในพืนทีซึงได้มีการติดตงัโครงข่ายฯ แล้ว) และด้วยข้อจํากัดในการเข้าถึงช่อง

รายการทีวีดจิิตอลทีวีดงักล่าวนี อาจส่งผลให้ผู้ ชมบางส่วนยังคงรับชมช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม ซึงจะทําให้ผลการ

ดาํเนินงานของช่องรายการทีวีดจิิตอลในช่วงแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ 

 

อย่างไรก็ดี เนืองจากกองทพับกมีแผนงานทีจะติดตงัสถานีโครงข่ายฯ ให้มีขอบเขตพืนทีให้บริการร้อยละ 97 ของจํานวน

ครัวเรือนทัวประเทศ ภายในปี 2558 ประกอบกับฐานผู้ ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือติดตังจานดาวเทียม ซึงสามารถ

รับชมช่องรายการทีวีดิจิตอลได้ทันที  อันเป็นผลจากกฎ Must Carry ทีมีจํานวนประมาณ 14.92 ล้านครัวเรือน หรือคิด

เป็นประมาณร้อยละ 66 ของจํานวนครัวเรือนทัวประเทศทีมีทังสินจํานวน 22.6 ล้านครัวเรือนในปัจจุบัน ปัจจัยดังกล่าว

อาจมีส่วนช่วยลดความเสียงทีผลการดาํเนินงานช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันมี

สาเหตเุกิดจากข้อจํากดัในการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้  

 

3)  ความเสียงด้านสภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนหมนุเวยีน 

เนืองจากในช่วงแรกของการออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอล มีความเสียงหลายปัจจัยดังเช่นทีกล่าวไว้ข้างต้นซึงอาจทํา

ให้ผลการดาํเนินงานของช่องรายการทีวีดจิิตอลทีวขีอง BBB และ NNV ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทังนี ในกรณีทีรายได้จากการ

การดําเนินงานของช่องรายการทีวีดิจิตอลทังสองของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียงพอต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน กลุ่มบริษัทฯ 

อาจจําเป็นต้องกู้ ยืมเงินเพิมเติม ซึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดความเสียงจากการเกิดสภาพคล่อง และมีภาระหนีสินและ

ค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึน  

 

ข้อดีของการไม่ทาํรายการ 

 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีภาระจากการกู้ยืมเพิมเติม  

กรณีกลุ่มบริษัทฯ ไม่เข้าทํารายการดงักล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะไม่มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียจากเงินกู้ยืมเพือมาลงทุน

หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการช่องรายการทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV ในกรณีทีรายได้จากการการ

ดาํเนินงานของช่องรายการทีวีดจิิตอลทงัสองของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียงพอต่อต้นทนุและคา่ใช้จ่ายทีเกิดขึน 

 

 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความเสียงจากการขยายการลงทุนในธุรกิจทีวดิีจิตอล  

เนืองจากการลงทุนในช่องรายการทีวีดิจิตอลในครังนีมีความเสียงหลายปัจจัยทีอาจทําให้ผลการดําเนินงานของช่อง

รายการทีวีดจิิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามแผนงานทีวางไว้ ซึงอาจส่งผลกระทบให้ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท

ฯ ในอนาคตด้อยลงได้ ดงันนั กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ต้องเผชิญความเสียงจากการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่

เข้าทํารายการในครังน ี
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ข้อด้อยของการไม่ทาํรายการ 

1) สญูเสียเงินค่าประมลูใบอนุญาตทีวีดจิิตอลงวดที 1 เงินหลกัประกันการใช้บริการโครงข่ายฯ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

โครงข่ายฯ งวดแรก โดยสูญเปล่า 

หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมอ่นุมตักิารให้สัตยาบันสําหรับการประมูลและได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV 

ในครังนี กลุ่มบริษัทฯ ต้องสูญเสียเงินค่าประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอลงวดที 1 รวมจํานวน 593.80 ล้านบาท (แบ่งเป็นค่า

ประมลูใบอนุญาตทีวดิีจิตอลงวดที 1 ของ BBB จํานวน 372.00 ล้านบาทและของ NNV จํานวน 221.80 ล้านบาท โดยรวม

เงินประกนัการประมลูจํานวนร้อยละ 10 ของราคาประมูลขันตํา) ซึง BBB และ NNV ได้ชําระให้แก่ กสทช.ไปแล้วเมือวนัที 7 

กมุภาพันธ์ 2557 รวมทัง สญูเสียเงินหลักประกันสัญญาใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที BBB และ NNV ได้ให้ไว้แก่กองทัพบก 

รวมจํานวน 18.88 ล้านบาท (บริษัทละ 9.44 ล้านบาท) และค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายฯ ในงวดแรกจํานวน 9.44 

ล้านบาท (บริษัทละ 4.72 ล้านบาท) ทีจะจ่ายชําระในเดอืนมีนาคม 2557 สําหรับการออกอากาศในเดือนเมษายน 2557 โดย

สญูเปล่า 

 

2) มีภาระหนีสินเพิมขึนจากการถูกเรียกชําระเงินตามสญัญาทีเกียวข้อง และการชําระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา 

เนืองจากเมือวนัที 7 กมุภาพันธ์ 2557  BBB และ NNV ได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที 1 พร้อมกับหนังสือคําประกัน

จากสถาบันการเงินสําหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนเหลือของราคาขันตําและของเงินในส่วนทีเกินกว่าราคาขันตํา 

จํานวน 1,828.00 ล้านบาท และจํานวน 1,116.20 ล้านบาท ตามลําดบั ให้แก่ กสทช. ดงันนั กรณีทีทีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ไม่อนุมัติการเข้าทํารายการของ BBB และ/หรือ NNV ในครังนี อาจมีความเสียงที กสทช. จะเรียกเงินเก็บค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตในส่วนเหลือของ BBB และ/หรือ NNV จากสถาบันการเงินตามหนังสือคําประกันที BBB และ/หรือ NNV ได้ให้ไว้แก่ 

กสทช. ซงึจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนเหลือ ซึง

ต้องชําระคนืให้แก่สถาบนัการเงินทีได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนเหลือดังกล่าวให้แก่ กสทช. ตามหนังสือคําประกัน

ของ BBB และ/หรือ NNV นอกจากนี กลุ่มบริษัทฯ อาจมีภาระหนีสินเพิมขึน หากกสทช. และ/หรือกองทัพบก มีการฟ้องร้องให้

ชดใช้คา่เสียหายอืนๆ ทีกสทช. และ/หรือกองทพับก ได้รับจากการที BBB และ/หรือ NNV ผิดสญัญา ตามทีกล่าวไว้ในข้างต้น 

 

3) สูญเสียโอกาสในการเพิมรายได้จากธุรกิจสือโทรทัศน์ 

เนืองจากการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV ในครังนี จะเป็นการเพิมโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จาก

ธุรกิจสือโทรทัศน์เพิมขึนในอนาคต ซึงเป็นผลมาจากช่องรายการทีวีดิจิตอลมีจํานวนเวลาโฆษณาและแนวโน้มอัตราค่า

โฆษณามากกว่าช่องทีวดีาวเทียม เนืองจากช่องรายการทีวีดิจิตอลสามารถเข้าถึงผู้ ชมได้กว้างขวางและหลากหลายมากกว่า

ช่องทีวดีาวเทียม อนัเป็นผลจากกฎ Must Carry จึงทําให้ช่องรายการทีวีดิจิตอลเป็นทีสนใจของลูกค้าโฆษณามากกว่า ดงันัน 

หากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติให้สัตยาบันในการประมลูและได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV ในครังนี 

จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการเพิมรายได้จากสือโทรทศัน์ อีกทัง ยังมีความเสียงจากการพึงพิงรายได้จากธุรกิจสือ

สิงพิมพ์ตอ่ไป 
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4) สูญเสียโอกาสในการเพิมขีดความสามารถการแข่งขันในธุรกิจสือโทรทศัน์ 

ปัจจบุนั ช่องทีวีดาวเทียมของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อจํากดัทีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือติดตงัจานดาวเทียม

ของผู้ประกอบการบางราย ซึงประเด็นดงักล่าวมีผลต่อการพิจารณาเลือกสือโฆษณาของลูกค้าโฆษณา ดงันัน กรณีกลุ่มบริษัทฯ 

ไม่เข้าทํารายการในครังนี จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ สญูเสียโอกาสในการเพิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชม ซึง

มีผลตอ่เนืองถึงโอกาสในการเพิมรายได้และระดบัความนิยมของผู้ชมทีมีต่อช่องรายการโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต 

 

5) สูญเสียโอกาสในการเพิมเสถียรภาพการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ  

เนืองจากการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทีวีดาวเทียมในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จําเป็นต้อง

ดําเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตโทรทัศน์ทีไม่ใช้คลืนความถีตามกรอบระยะเวลาที กสทช. กําหนด โดยขันแรกใบอนุญาตมี

อาย ุ1 ปี (ครบกําหนดเมือเดือนมกราคม 2557) และขันที 2 ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี ดงันัน ในกรณีทีบริษัทฯ ไม่เข้าทํารายการ

ดงักล่าว และมีการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทีวีดาวเทียมเดิมต่อไป จะส่งผลให้ช่องรายการ

โทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ มีความเสียงเรืองเสถียรภาพการออกอากาศและความต่อเนืองของรายได้มากกว่าเมือเปรียบเทียบ

กบัการออกอากาศผ่านช่องรายการทีวดิีจิตอลทีใบอนญุาตมีอายุ 15 ปี 

 

1.3 ความเป็นธรรมของราคาและเงือนไขของรายการ 
 

1.3.1 ความเป็นธรรมของราคา  

 

ในการประเมินความเหมาะสมของการลงทุนในช่องรายการนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงความเป็นไปได้โดยคํานึงถึง

ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด (Free Cash Flow to Firm) โดยการจัดทําประมาณการทางการเงิน และคิดลดกระแสเงิน

สดดงักล่าวด้วยอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Cost of Equity: Ke) เพือหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Present Value: 

NPV) นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงอัตราผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับ (Internal Rate of Return: IRR) และ

ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period: PB) ทีได้รับจากการลงทนุ เพือประกอบการพิจารณาการเข้าทํารายการครังนี 

 

ทงันี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากประมาณการซงึจดัทําโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึงที

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการจัดทําประมาณการทางการเงินทีได้รับจากฝ่ายบริหาร 

โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการดําเนินงานของช่องรายการอืนๆ ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ บริหารถึงนโยบายการ

ดําเนินงานทีเกียวเนืองกับการลงทุนในครังนี และได้ปรับสมมติฐานบางรายการให้สะท้อนถึงภาวะตลาดและการแข่งขันใน

อตุสาหกรรม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative Basis) ทงันี ทีปรึกษาทางการเงิน

อิสระได้จดัทําประมาณการทางการเงินเป็นระยะเวลา 15 ปี เท่ากับอายุของใบอนุญาตทีได้รับ โดยจัดทําประมาณการตงัแต่เดือน

เมษายน 2557 – เดอืนมีนาคม 2572 โดยพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจและข้อมลูทีสามารถรับรู้ได้ขณะทําการศึกษา ดงันัน หากปัจจัย

ดงักล่าวเหล่านีเปลียนแปลงไป อาจส่งผลกระทบตอ่ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีอาจจะเปลียนแปลงตามไปด้วย  
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1.3.1.1 ความเหมาะสมของการลงทุนในช่องรายการหมวดหมู่ทวัไปความคมชัดปกติของ BBB 

 

รายละเอียดสมมตฐิานในการประมาณการ มีดงันี 
 

1. รายได้ 

รายได้หลักของช่องรายการคือรายได้ค่าโฆษณา โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ค่าโฆษณา โดยนํานาที

โฆษณาทีคาดว่าจะขายได้คณูกบัอัตราคา่โฆษณา โดยมีรายละเอียดดงันี 

1.1 นาทีโฆษณา อ้างอิงจากเวลาในการโฆษณาเฉลียตามทีกฎหมายกําหนด คือ เฉลียชัวโมงละไม่เกิน 10 นาที และ

พิจารณาอัตราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ในแต่ละช่วงเวลา อันได้แก่ ช่วง Prime Time และ 

Non-Prime Time สําหรับวนัธรรมดา และวนัเสาร์ อาทิตย์ ตามผงัรายการของช่อง NOW ซึงอ้างอิงจากการประมาณการ

ของฝ่ายบริหาร รวมถึงข้อมลูทีเกิดขึนจริงในอดตีของช่องกรุงเทพธุรกิจทีวปีระกอบการพิจารณา 

1.2 อตัราคา่โฆษณา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราค่าโฆษณาช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีในปัจจุบัน ซึงออกอากาศ

ผ่านเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม โดยพิจารณาร่วมกับประมาณการอัตราค่าโฆษณาช่อง NOW ของฝ่ายบริหารเมือ

พิจารณาว่าเป็นการออกอากาศในรูปแบบฟรีทีวีระบบดิจิตอล  แผนงานการขายโฆษณาของช่อง NOW จากฝ่ายบริหาร

ของ NMG และอัตราค่าโฆษณาของช่องฟรีทีวีอืนในปัจจุบัน  ซึงอัตราค่าโฆษณาของช่อง NOW ทีปรับตัวสูงขึนใน

ช่วงแรกนนั เนืองมาจากช่องรายการทีวดีจิิตอลสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้ทัวประเทศผ่านทุกช่องทางการรับชมโดยไม่มี

ข้อจํากดัดงัเช่นการออกอากาศในรูปแบบช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี อีกทัง BBB ได้มีการปรับรูปแบบช่องรายการให้

มีความหลากหลายมากขึน 

 

ตารางท ี6 สมมติฐานในการประมาณการรายได้ของช่องรายการหมวดหมู่ทวัไปความคมชัดปกติ 

 
เม.ย. –

ธ.ค.2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะ

ขายได้ (Occupancy rate) 

43.2% 48.2% 53.2% 58.2% 60.2% 60.2% 60.2% 60.2% 

อตัราการเตบิโตของค่า

โฆษณาเฉลีย 

N/A 60.3% 24.3% 16.2% 10.3% 3.0% 3.0% 3.0% 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 431.75  1,024.79  1,410.51  1,788.53  2,042.70  2,103.98  2,173.33  2,232.11  

 

 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-ม.ีค. 

2572 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะ

ขายได้ (Occupancy rate) 

60.2% 60.2% 60.2% 60.2% 60.2% 60.2% 60.2% 60.3% 

อตัราการเตบิโตของค่า

โฆษณาเฉลีย 

3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.4% 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 2,299.07  2,368.04  2,446.10  2,512.26  2,587.63  2,665.25  2,753.11  701.15  
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2. ต้นทุนขาย 

ต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าผลิตรายการ ต้นทุนค่าใบอนุญาตตัดจําหน่าย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเช่า

โครงข่าย คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี ค่าเสือมราคา และอืนๆ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุหลกั ดงันี 

 ต้นทุนค่าผลิตรายการ ในปี 2557 อ้างอิงจากประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาจากต้นทุนการผลิตรายการใน

ช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีในปี 2556 และประมาณการส่วนเพิมสําหรับการดําเนินการช่อง NOW ตามแผนงาน และตังแต่ปี 

2558 - 2561 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 30.00 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 15.00 และร้อยละ 10.00 ตามลําดบั ซึงเป็นอัตรา

การเติบโตทีสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ตามแผนงานของบริษัทฯ จากนันตังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป มีอัตราการ

เตบิโตร้อยละ 5.00 ต่อปี 

 ต้นทุนค่าใบอนุญาต ตดัจําหน่ายเป็นเวลา 15 ปี เท่ากบัอายขุองใบอนญุาตทีได้รับ 

 เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานอ้างอิงจากประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยในปี 2557 จะพิจารณาจากเงินเดือน

และค่าตอบแทนพนักงานของช่องกรุงเทพธรุกิจทีวใีนปี 2556 และประมาณการส่วนทีต้องเพิมสําหรับการดําเนินการช่อง 

NOW ซงึคาํนึงถึงจํานวนบุคลากรทีจะมีการปรับเพิมขึน อตัราการขึนเงินเดอืนเฉลีย และแผนงานของบริษัทฯ และตังแต่ปี 

2558 - 2561 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 30.00 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 15.00 และร้อยละ 10.00 ตามลําดบั จากนันตังแต่ปี 

2562 เป็นต้นไป มีอตัราการเตบิโตร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

 ค่าเช่าโครงข่าย อ้างอิงจากต้นทุนทีเกิดขึนจริง ทีบริษัทได้มีการทําสัญญากับผู้ ให้บริการโครงข่าย และประมาณอัตรา

การเตบิโตร้อยละ 5.00 ทกุ 3 ปี ตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราร้อยละ 4.00 จากรายได้รวมของ BBB โดยแบ่งเป็นร้อยละ 2.00 สําหรับชําระ

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี และอีกร้อยละ 2.00 เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ  

 

ตารางท ี7 สมมติฐานในการประมาณการต้นทุนบริการของช่องรายการหมวดหมู่ทวัไปความคมชัดปกติ 

 
เม.ย. –

ธ.ค.2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ต้นทนุค่าผลิตรายการ 222.07  384.93  461.91  531.20  584.32  613.54  644.21  676.42  

ต้นทนุค่าใบอนุญาต 110.00  146.67  146.67  146.67  146.67  146.67  146.67  146.67  

เงินเดือนและคา่ตอบแทน

พนักงาน 

52.69  91.33  109.60  126.03  138.64  145.57  152.85  160.49  

ค่าเช่าโครงข่าย 42.48  56.64  56.64  59.47  59.47  59.47  62.45  62.45  

ค่าเสือมราคา 11.94  23.92   33.92    35.92     36.64    54.00  47.00    41.00  

อืนๆ* 28.46      56.66   72.87    88.81  99.84  103.20  106.93  110.28  

รวมต้นทุน 467.64 760.14 881.60 988.11 1,065.58 1,122.45 1,160.10 1,197.31 
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 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-ม.ีค. 

2572 

ต้นทนุค่าผลิตรายการ 710.25  745.76  783.05  822.20  863.31  906.47  951.80  246.42  

ต้นทนุค่าใบอนุญาต 146.67  146.67  146.67  146.67  146.67  146.67  146.67  36.67  

เงินเดือนและคา่ตอบแทน

พนักงาน 

168.52  176.94  185.79  195.08  204.83  215.07  225.83  58.47  

ค่าเช่าโครงข่าย 62.45  65.57  65.57  65.57  68.85  68.85  68.85  17.82  

ค่าเสือมราคา     43.00       45.00      45.00  45.00   45.00    45.00   45.00  4.93  

อืนๆ*  114.01   117.87  122.15    126.01   130.30     134.75  139.67  35.69  

รวมต้นทุน 1,244.88 1,297.80 1,348.22 1,400.52 1,458.95 1,516.81 1,577.80 400.01 

หมายเหต ุ*ต้นทนุอืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่า ฯลฯ 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการในอัตราร้อยละ 20.00 ของรายได้ค่าโฆษณา อ้างอิงจาก

อตัราที BBB จ่ายชําระในปัจจบุนั และประมาณการค่าใช้จ่ายอืนๆ โดยมีอตัราการเตบิโตร้อยละ 5.00 ตอ่ปี  

 

ตารางท ี8 สมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายของช่องรายการหมวดหมู่ทัวไปความคมชัดปกติ 

 
เม.ย. –

ธ.ค.2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 86.35  204.96  282.10  357.71  408.54  420.80  434.67  446.42  

อืนๆ 3.00  3.15  3.31  3.47  3.65  3.83  4.02  4.22  

รวมค่าใช้จ่าย  89.35 208.11 285.41 361.18 412.19 424.62 438.69 450.64 

 

 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-ม.ีค. 

2572 

ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด 459.81  473.61  489.22  502.45  517.53  533.05  550.62  140.23  

อืนๆ 4.43  4.65  4.89  5.13  5.39  5.66  5.94  1.54  

รวมค่าใช้จ่าย 464.25 478.26 494.11 507.58 522.91 538.71 556.56 141.77 

 

4. แหล่งเงินทุนสําหรับโครงการ 

แหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการในปีแรกจะมาจากเงินคงเหลือทีบริษัทฯ ได้รับจากการเพิมทุนในปี 2556 จํานวน 450.00 ล้าน

บาท (ซงึบริษัทฯ ได้นําเงินทีได้จากการเพิมทนุในปี 2556 ไปชําระเงินกู้ชัวคราวเพือลดค่าใช้จ่ายดอกเบียของบริษัทฯ ระหว่างทียัง

ไม่ได้ใช้เงินทุน) และเงินกู้จากสถาบนัการเงินในช่วงปี 2557 – 2560 โดยโครงการจะมีเงินกู้ยืมสูงสุดประมาณ 288.45 ล้านบาทใน

ปี 2559 ทีอัตราดอกเบียตลาด (Money Market Rate: MMR) ซึงเป็นอัตราดอกเบียเฉลียของบริษัทฯ และจะทยอยชําระหนีเมือมี

กระแสเงินสดส่วนเกินจากการดาํเนินงาน ซึงจะชําระหนีทังจํานวนได้ในปี 2561 นอกจากนี บริษัทฯ ยังมีแหล่งทีมาของเงินทุนใน
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อนาคตจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิครังที 3 (NMG-W3) และการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีเสนอขายแก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน (NMG-WB)  

 

ค่าธรรมเนียมหนงัสือคําประกันการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีในงวดทีเหลือ ทีปรึกษาทางการเงินประมาณ

การจากอตัราทีบริษัทได้มีการเจรจากับสถาบันการเงิน 

 

5. เงินลงทุน 

ตามแผนการดาํเนินงานของบริษัทฯ นัน บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเริมต้นในปี 2557-2559 ประมาณ 60.00 ล้านบาท 40.00 

ล้านบาท และ 50.00 ล้านบาท ตามลําดบั จากนนัในปี 2560-2561 ลงทุนในอุปกรณ์จํานวนปีละ 10.00 ล้านบาท และมีแผนงาน

จะลงทนุในสตดูโิอและอปุกรณ์เพิมเติมในปี 2562 จํานวน 270 ล้านบาท จากนันตงัแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ลงทุนจํานวนปีละ 20.00 

ล้านบาท  

 

6. อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของโครงการ

ลงทนุในช่องรายการหมวดหมู่ทวัไปความคมชดัปกติของ BBB เป็นอัตราคิดลดในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึง

ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลียถ่วงนําหนกัสามารถคาํนวณได้ตามสมการดงันี 

 
 

 

อย่างไรก็ดี เนืองจากในการลงทนุในครังนี เป็นการใช้เงินทุนจากการเพิมทุน และกระแสเงินสดจากการดําเนินโครงการลงทุนช่อง

รายการในอนาคตเป็นหลัก โดยมีการกู้ยืมเงินในระยะเริมต้นโครงการเท่านัน และบริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของโครงการ

ลงทุนเป็นเงินทุนทังจํานวน ดงันัน ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนักในกรณีนี จึงจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น (Ke) ซึง

คํานวณได้จากสมการ Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี 

 

 

โดยที 

Rf   = อตัราดอกเบียปราศจากความเสียง ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร

รัฐบาลอายุ 15 ปี ณ วนัที 10 มกราคม 2557 ซึงเป็นวันทีกสทช.ลงนามในหนังสือแจ้งผลการประมลูคลืน

ความถีของ BBB เท่ากับร้อยละ 4.30 ตอ่ปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

 = ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวนของหุ้นสามัญ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเบต้าย้อนหลัง 3 ปี 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงมีรายได้ส่วนใหญ่จากการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ทังในส่วน

การดําเนินช่องรายการ และการผลิตรายการโทรทัศน์ ดงันี 

 

 

WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)] 

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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ตารางท ี9 รายชือบริษัทเทียบเคียงในการคํานวณค่าเบต้า 

รายชือบริษัทเทียบเคียง ชือย่อหลักทรัพย์ 

1. บริษัท อาดามสั อินคอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) ADAM 

2. บริษัท บีอีซ ีเวลิด์ จํากดั (มหาชน) BEC 

3. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) MCOT 

4. บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน) NBC  

5. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากดั (มหาชน) GRAMMY 

6. บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) RS 

7. บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) WORK 

 

จากนัน ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการปรับผลกระทบจากการก่อหนีโดยการนําโครงสร้างเงินทุนของ

บริษัทเทียบเคียงออกตามสมการ (Unleverage Beta = Leverage Beta / (1+(1-tax) x (D/E)บริษัทเทียบเคียง) 

จะได้ค่า Unleverage Beta และนําโครงสร้างเงินทุนเป้าหมายของโครงการช่องรายการเข้าไปแทนตาม

สมการ Leverage Beta = Unleverage Beta x (1+(1-tax) x (D/E)โครงการ ซงึจะได้คา่เบต้าเท่ากบั 0.886 

Rm = อตัราผลตอบแทนตลาด ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 35 ปี ตงัแต่ปี 2522 – 2556 ซึงเท่ากับร้อยละ 12.11 (ทีมา: www.set.or.th และการ

คาํนวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านล่างดงันี 

 

ตารางท ี10 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นช่องรายการหมวดหมู่ทัวไปความคมชัดปกติ 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Risk-free Rate (1) 4.30% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 7.81% 

 (3) 0.886 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 11.22% 

 

ตารางท ี11 สรุปประมาณการกระแสเงินสดของโครงการลงทุนช่องรายการหมวดหมู่ทัวไปความคมชัดปกติ 

หน่วย : ล้านบาท 
เม.ย.–ธ.ค. 

2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้รวม 431.75 1,024.79 1,410.51 1,788.53 2,042.70 2,103.98 2,173.33 2,232.11 

ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 556.99  968.25  1,167.01  1,349.28  1,477.76  1,547.07  1,598.79  1,647.95  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้  

 (125.25) 56.54  243.50  439.24  564.93  556.90  574.54  584.16  

หกั ภาษีเงินได้  -   -   26.02  84.81  111.79  111.38  114.91  116.83  

บวก คา่เสือมราคา  121.94  170.58  180.58  182.58  183.30  200.67  193.67  187.67  
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หน่วย : ล้านบาท 
เม.ย.–ธ.ค. 

2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

หกั เงินทนุหมนุเวียน  43.18  62.80  40.41  23.99  21.92  5.60  6.54  5.64  

หกั เงินลงทนุ  432.00  336.00  452.00  412.00  374.00  634.00  20.00  20.00  

กระแสเงินสดอิสระ   (478.49) (171.68)  (94.36) 101.02  240.52  6.59  626.76  629.35  
มูล ค่ า ปัจจุ บันสุ ทธิของ
กระแสเงินสดอิสระ 

1,485.80 

อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (IRR) 

29.58%  

ระยะเวลาคืนทุน  6 ปี 5 
เดือน 

 

หน่วย : ล้านบาท 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.–ม.ีค. 

2572 

รายได้รวม 2,299.07 2,368.04 2,446.10 2,512.26 2,587.63 2,665.25 2,753.11 701.15 

ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 1,709.13  1,776.07  1,842.32  1,908.10  1,981.87  2,055.51  2,134.37  541.78  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้  

589.94  591.98  603.77  604.15  605.76  609.74  618.74  159.37  

หกั ภาษีเงินได้  117.99  118.40  120.75   120.83   121.15   121.95   123.75     31.87  

บวก คา่เสือมราคาและคา่ตดั

จําหน่าย  

 189.67   191.67   191.67   191.67   191.67   191.67   191.67     41.60  

หกั เงินทนุหมนุเวียน      6.52      6.78      7.51      6.54      7.43      7.61      8.53     57.15  

หกั เงินลงทนุ     20.00     20.00     20.00     20.00     20.00     20.00     20.00     20.00  

กระแสเงินสดอิสระ   635.10   638.46   647.18   648.45   648.85   651.85   658.13     91.95  

 

จากการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนในช่องรายการหมวดหมู่ทัวไปความคมชัดปกติของ BBBโดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 

11.22 จะได้มลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (NPV) เท่ากับ 1,485.80 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(IRR) ร้อยละ 29.58 ซึงสูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีร้อยละ 11.22 และมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 5 

เดือน ดงันนั ทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าหากบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานทีกําหนดไว้ การลงทุนใน

ครังนีเป็นโครงการลงทุนทีมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ค่า

ความไว (Sensitivity Analysis) ของประมาณการกระแสเงินสดทีได้รับจากโครงการเพือสะท้อนถึงการเปลียนแปลงของปัจจัยต่างๆ 

ดงันี 
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ตารางท ี12 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ของการลงทุนในช่องรายการหมวดหมู่ทวัไปความคมชัดปกติ 

รายละเอียด  
NPV 

(ล้านบาท) 
IRR 

ระยะเวลา  
คืนทุน (ปี)  

กรณีฐาน   1,485.80 29.58% 6 ปี 5 เดอืน 

กรณีที 1: อตัราคา่โฆษณาเฉลียเริมต้นเพิมขึนร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน 1,875.42 34.61% 5 ปี 11 เดอืน 

กรณีที 2: อตัราคา่โฆษณาเฉลียเริมต้นลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน 1,096.21 24.72% 6 ปี 11 เดอืน 

 

จากการวเิคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ดงักล่าวข้างต้น พบว่าโครงการยังคงมีมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (NPV) 

เป็นบวก และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) สูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักในทุกกรณี ดงันัน ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าโครงการลงทุนในช่องรายการหมวดหมู่ทัวไปความคมชัดปกติของ BBB ดังกล่าวมีความ

เป็นไปได้ในการลงทุน 

 

1.3.1.2 ความเหมาะสมของการลงทุนในช่องรายการข่าวสารและสาระของ NNV 

 

รายละเอียดสมมตฐิานในการประมาณการ มีดงันี 

 

1. รายได้ 

รายได้หลักของช่องรายการคือรายได้ค่าโฆษณา โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ค่าโฆษณา โดยนํานาที

โฆษณาทีคาดว่าจะขายได้คณูกบัอัตราคา่โฆษณา โดยมีรายละเอียดดงันี 

1.1 นาทีโฆษณา อ้างอิงจากเวลาในการโฆษณาเฉลียตามทีกฎหมายกําหนด คือ เฉลียชัวโมงละไม่เกิน 10 นาที และ

พิจารณาอัตราทีคาดว่าจะขายนาทีโฆษณาได้ (Occupancy Rate) ในแต่ละช่วงเวลา อันได้แก่ ช่วง Prime Time และ 

Non-Prime Time สําหรับวนัธรรมดา และวนัเสาร์ อาทิตย์ ตามผงัรายการ ซึงอ้างอิงจากการประมาณการของฝ่ายบริหาร 

รวมถึงข้อมลูทีเกิดขึนจริงในอดตีของช่อง Nation Channel ประกอบการพิจารณา 

1.2 อตัราคา่โฆษณา ทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราค่าโฆษณาช่อง Nation Channel ในปัจจุบัน ซึงออกอากาศ

ผ่านเคเบิลทีว ีและทีวดีาวเทียม โดยพิจารณาร่วมกับประมาณการอัตราค่าโฆษณาช่อง Nation TV ของฝ่ายบริหารเมือ

พิจารณาว่าเป็นการออกอากาศในรูปแบบฟรีทีวีระบบดิจิตอล  แผนงานการขายโฆษณาของช่อง Nation TV จากฝ่าย

บริหารของ NBC และอตัราคา่โฆษณาของช่องฟรีทีวอืีนในปัจจบัุน  อย่างไรก็ด ีเนืองจากการออกอากาศในรูปแบบฟรีทีวี

ระบบดจิิตอลสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ทวัประเทศผ่านทุกช่องทางการรับชมโดยไม่มีข้อจํากัดดงัเช่นการออกอากาศใน

รูปแบบช่องทีวดีาวเทียมและเคเบิลทีวี ผู้บริหารของ NBC จึงพิจารณาว่า อัตราค่าโฆษณาของช่อง Nation TV จะปรับตวั

สงูขึนในปี 2557 ทนัทีเมือเริมออกอากาศในรูปแบบฟรีทีวีระบบดิจิตอล จากนันประมาณการให้อัตราค่าโฆษณาคงทีใน

ช่วงแรกเพือเพิมอัตรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะขายได้ (Occupancy rate) และอัตราค่าโฆษณาจะปรับตัวสูงขึนอีกครัง 

ตงัแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 
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ตารางท ี13 สมมติฐานในการประมาณการรายได้ของช่องข่าวสารและสาระ 

 
เม.ย.–
ธ.ค.57 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะ

ขายได้ (Occupancy rate) 

60.0% 65.0% 70.0% 72.4% 74.8% 74.8% 74.8% 74.8% 

อตัราการเตบิโตของค่า

โฆษณาเฉลีย 

N/A - - 2.3% 5.1% 3.0% 3.0% 3.0% 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 552.47  794.27  857.06  904.00  981.22  1,010.66  1,043.01  1,072.20  

 

 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-ม.ีค. 

2572 

อตัรานาทีโฆษณาทีคาดว่าจะ

ขายได้ (Occupancy rate) 
74.8% 74.8% 74.8% 74.8% 74.8% 74.8% 74.8% 74.8% 

อตัราการเตบิโตของค่า

โฆษณาเฉลีย 
3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

รวมรายได้ (ล้านบาท) 1,104.37  1,137.50  1,173.91  1,206.78  1,242.98  1,280.27  1,321.25  334.74  

 

2. ต้นทุนขาย 

ต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน ต้นทุนค่าผลิตรายการ ต้นทุนค่าใบอนุญาตตดัจําหน่าย ค่าเช่า

โครงข่าย คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี ค่าเสือมราคา และอืนๆ โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทนุหลกั ดงันี 

 เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานอ้างอิงจากประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยในปี 2557 จะพิจารณาจากเงินเดือน

และค่าตอบแทนพนักงานของช่อง Nation Channel ในปี 2556 และประมาณการส่วนทีต้องเพิมสําหรับการดําเนินการ

ช่อง ซงึคํานึงถึงจํานวนบคุลากรทีจะมีการปรับเพิมขึน อัตราการขึนเงินเดือนเฉลีย และแผนงานของ NBC และประมาณ

การให้มีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.00 ตอ่ปี ตงัแต่ปี 2558 เป็นต้นไป 

 ต้นทุนค่าผลิตรายการ ในปี 2557 อ้างอิงจากประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยพิจารณาจากต้นทุนการผลิตรายการใน

ช่อง Nation Channel ในปี 2556 และประมาณการส่วนทีต้องเพิมสําหรับการดําเนินการช่อง และมีอัตราการเติบโตร้อย

ละ 5.00 ตอ่ปี ตงัแตปี่ 2558 เป็นต้นไป 

 ต้นทุนค่าใบอนุญาต ตดัจําหน่ายเป็นเวลา 15 ปี เท่ากบัอายขุองใบอนญุาตทีได้รับ 

 ค่าเช่าโครงข่าย อ้างอิงจากต้นทุนทีเกิดขึนจริง ทีบริษัทได้มีการทําสัญญากับผู้ ให้บริการโครงข่าย และประมาณอัตรา

การเตบิโตร้อยละ 5.00 ทกุ 3 ปี ตามประมาณการของฝ่ายบริหาร 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในอัตราร้อยละ 4.00 จากรายได้รวมของ NNV โดยแบ่งเป็นร้อยละ 2.00 สําหรับชําระ

ค่าธรรมเนียมใบอนญุาตรายปี และอีกร้อยละ 2.00 เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมเพือประโยชน์สาธารณะ  
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ตารางท ี14 สมมติฐานในการประมาณการต้นทุนบริการของช่องข่าวสารและสาระ 

 
เม.ย.–ธ.ค. 

2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือนและ

ค่าตอบแทนพนักงาน 
     108.72  152.21  159.83  167.82  176.21  185.02  194.27  203.98  

ต้นทนุค่าผลิตรายการ   82.27     115.18     120.94     126.99     133.34  140.00  147.00  154.35  

ค่าเสือมราคา       57.20  84.26  55.38  44.00  46.00  26.00  14.00  16.00  

ต้นทนุค่าใบอนุญาต        66.90  89.20  89.20  89.20  89.20  89.20  89.20  89.20  

ค่าเช่าโครงข่าย     42.48  56.64  56.64  59.47  59.47  59.47  62.45  62.45  

อืนๆ*        59.02  83.46  88.56  93.15  99.09  103.26  107.69  112.16  

รวมต้นทุน 416.60 580.96 570.55 580.63 603.30 602.95 614.61 638.14 

 

 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-ม.ีค. 

2572 

เงินเดือนและ

ค่าตอบแทนพนักงาน 

214.18  224.89  236.13  247.94  260.34  273.36  287.02         74.31  

ต้นทนุค่าผลิตรายการ 162.07  170.18  178.68  187.62  197.00  206.85  217.19         56.23  

ค่าเสือมราคา 18.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00            4.93  

ต้นทนุค่าใบอนุญาต 89.20  89.20  89.20  89.20  89.20  89.20  89.20         22.30  

ค่าเช่าโครงข่าย 62.45    65.57  65.57  65.57  68.85  68.85  68.85         17.82  

อืนๆ*    116.91     121.87     127.15  132.47  138.13  144.04  150.32     38.63  

รวมต้นทุน 662.81 691.70 716.73 742.80 773.51 802.29 832.58 214.22 

หมายเหต ุ*ต้นทนุอืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่า ฯลฯ 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหลัก ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 

ค่าใช้จ่ายสํานกังานและค่าเช่า โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในปี 2557 อ้างอิงจากประมาณการของฝ่าย

บริหาร ซึงอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารจากค่าใช้จ่ายของช่อง Nation Channel ในปี 2556 และประมาณการส่วนทีต้องเพิม

สําหรับการดําเนินการช่อง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการย้ายสตดูโิอ และสํานักงานไปยังสถานทีใหม่ จากนันประมาณการให้มีอัตราการ

เตบิโตร้อยละ 5.00 ต่อปีตงัแต่ปี 2558 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

44 

                                                  

ตารางท ี15 สมมติฐานในการประมาณการค่าใช้จ่ายของช่องข่าวสารและสาระ 

 
เม.ย.–ธ.ค. 

2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด        46.05  65.56  70.03  73.75  79.10  82.04  85.19  88.26  

เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน        29.03  40.64  42.67  44.80  47.04  49.39  51.86  54.45  

ค่าใช้จ่ายสํานกังานและค่าเช่า        18.82  26.35  27.67  29.05  30.50  32.03  33.63  35.31  

อืนๆ        14.45  20.23  21.24  22.30  23.41  24.59  25.81  27.10  

รวมค่าใช้จ่าย  108.35 152.77 161.60 169.90 180.06 188.04 196.50 205.13 

 

 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-ม.ีค. 

2572 

ค่าใช้จ่ายการขายและการตลาด      91.56  94.99       98.67    102.26     106.12    110.13    114.44      29.25  

เงินเดือนและสวสัดิการพนกังาน     57.18  60.04      63.04       66.19      69.50      72.97      76.62     19.84  

ค่าใช้จ่ายสํานกังานและค่าเช่า 37.07  38.93  40.87  42.92  45.06  47.32  49.68  12.86  

อืนๆ      28.46  29.88      31.38      32.95  34.59  36.32  38.14  9.87  

รวมค่าใช้จ่าย 214.27 223.83 233.96 244.32 255.28 266.75 278.89 71.82 

 

4. แหล่งเงินทุนสําหรับโครงการ 

แหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการจะมาจากเงินทนุของ NBC ซงึ NBC ได้มีการเพิมทุนในปี 2556 เพือรองรับการลงทุนในธุรกิจเดิม 

ธุรกิจทีวีดจิิตอลและเป็นเงินทนุหมนุเวยีนจํานวน 1,061.22 ล้านบาท รวมถึงเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

 

ค่าธรรมเนียมหนงัสือคําประกันการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีในงวดทีเหลือ ทีปรึกษาทางการเงินประมาณ

การจากอตัราทีบริษัทได้มีการเจรจากับสถาบันการเงิน 

 

5. เงินลงทุน 

ตามแผนการดําเนินงานของ NBC นัน คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเริมต้นในปี 2557-2558 จํานวน 160.00 ล้านบาท และ 40.00 ล้าน

บาท ตามลําดบั และในปี 2559-2561 ลงทนุในอุปกรณ์ปีละ 10.00 ล้านบาท จากนันในปี 2562 เป็นต้นไป ลงทุนปีละ 20.00 ล้าน

บาท  

 

6. อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระใช้ต้นทุนทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ของโครงการ

ลงทุนช่องข่าวเป็นอัตราคิดลดในการคํานวณมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึงต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักสามารถ

คํานวณได้ตามสมการดงันี 

 
 

 

WACC = Ke*[E/(D+E)] + Kd*(1 - t)*[D/(D+E)] 
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อย่างไรก็ดี เนืองจากในการลงทนุในครังนี เป็นการใช้เงินทุนจากการเพิมทุน และเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทโดยไม่มีการกู้ยืมเงิน 

ดงันนั ต้นทนุทางการเงินเฉลียถ่วงนําหนัก (WACC) จึงจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Ke) ซึงคํานวณได้จากสมการ Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) โดยมีรายละเอียดตามสมการ ดงันี 

 

 

โดยที 

Rf   = อตัราดอกเบียปราศจากความเสียง ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร

รัฐบาลอายุ 15 ปี ณ วนัที 10 มกราคม 2557 ซึงเป็นวันทีกสทช.ลงนามในหนังสือแจ้งผลการประมลูคลืน

ความถีของ NNV เท่ากับร้อยละ 4.30 ตอ่ปี (ทีมา:  www.thaibma.or.th) 

 = ค่าสัมประสิทธิความแปรปรวนของหุ้ นสามัญของ NBC โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงค่าเบต้า

ย้อนหลัง 3 ปี ซงึเท่ากับ 1.144 (ทีมา: Bloomberg) 

Rm = อตัราผลตอบแทนตลาด ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจากการเปลียนแปลงโดยเฉลียของดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 35 ปี ตงัแต่ปี 2522 – 2556 ซึงเท่ากับร้อยละ 12.11 (ทีมา: www.set.or.th และการ

คาํนวณของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ) 

 

โดยรายละเอียดการคํานวณหา Ke ได้แสดงในตารางด้านล่างดงันี 

 

ตารางที 16 การคํานวณอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของช่องข่าวสารและสาระ 

ปัจจยัทีใช้ในการคํานวณ สมมติฐานทใีช้ 

Risk-free Rate (1) 4.30% 

Risk Premium (Rm – Rf) (2) 7.81% 

 (3) 1.144 

Cost of Equity หรือ Ke (4) = (1) + [(3)*(2)] 13.24% 

 

ตารางท ี17 สรุปประมาณการกระแสเงินสดของโครงการลงทุนช่องข่าวสารและสาระ 

หน่วย : ล้านบาท 
เม.ย.–ธ.ค. 

2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้รวม 552.47 794.27 857.06 904.00 981.22 1,010.66 1,043.01 1,072.20 

ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย  524.94   733.73   732.15   750.52   783.36   790.99   811.11   843.27  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้  

        
27.53  

        
60.54  

      
124.91  

      
153.48  

      
197.86  

      
219.67  

      
231.90  

      
228.94  

หกั ภาษีเงินได้   4.31  11.10  24.24  30.22  39.33  43.93  46.38  45.79  

บวก คา่เสือมราคาและคา่ตดั

จําหน่าย 

124.10  173.46  144.58  133.20  135.20  115.20  103.20  105.20  

หกั เงินทนุหมนุเวียน  72.94   4.33   4.61   3.90   6.27   2.57   3.14   3.16  

Ke = Rf +  (Rm – Rf) 
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หน่วย : ล้านบาท 
เม.ย.–ธ.ค. 

2557 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

หกั เงินลงทนุ  381.80  217.80  255.60  255.60  233.60  243.60  20.00  20.00  

กระแสเงินสดอิสระ   (307.42) 0.78   (14.96)  (3.04) 53.85  44.77  265.58  265.19  
มูล ค่ า ปัจจุ บันสุ ทธิของ
กระแสเงินสดอิสระ 

416.73 

อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (IRR) 

25.88% 

ระยะเวลาคืนทุน  6 ปี 7 เดือน 

 

หน่วย : ล้านบาท 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ม.ค.-ม.ีค. 

2572 

รายได้รวม 1,104.37 1,137.50 1,173.91 1,206.78 1,242.98 1,280.27 1,321.25 334.74 

ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย  877.08   915.54   950.69   987.11  1,028.79  1,069.04  1,111.47   286.05  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได้  

227.30  221.96  223.22  219.66  214.19  211.23  209.78  48.69  

หกั ภาษีเงินได้      45.46      44.39      44.64      43.93      42.84      42.25      41.96        9.74  

บวก คา่เสือมราคาและคา่ตดั

จําหน่าย 

 107.20   109.20   109.20   109.20   109.20   109.20   109.20      27.23  

หกั เงินทนุหมนุเวียน        3.42        3.60        3.80        3.62        3.97        4.06        4.39      19.10  

หกั เงินลงทนุ      20.00      20.00      20.00      20.00      20.00      20.00      20.00      20.00  

กระแสเงินสดอิสระ  265.61  263.17  263.97  261.32  256.58  254.12  252.63  27.09  

 

จากการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนของช่องรายการข่าวสารและสาระของ NNV โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 13.24 จะได้

มลูค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (NPV) เท่ากับ 416.73 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ร้อยละ 

25.88 ซึงสูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีร้อยละ 13.24 และมีระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 7 เดือน ดงันัน ที

ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าหากบริษัทฯ สามารถดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานทีกําหนดไว้ การลงทุนในครังนีเป็นโครงการ

ลงทนุทีมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity 

Analysis) ของประมาณการกระแสเงินสดทีได้รับจากโครงการเพือสะท้อนถึงการเปลียนแปลงของปัจจัยต่างๆ ดงันี 

 

ตารางท ี18 การวิเคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ของการลงทุนในช่องรายการข่าวสารและสาระ 

รายละเอียด  
NPV 

(ล้านบาท) 
IRR 

ระยะเวลา  
คืนทุน (ปี)  

กรณีฐาน  416.73 25.88% 6 ปี 7 เดอืน 

กรณีที 1: อตัราคา่โฆษณาเฉลียเริมต้นเพิมขึนร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน 640.18 33.44% 5 ปี 11 เดอืน 

กรณีที 2: อตัราคา่โฆษณาเฉลียเริมต้นลดลงร้อยละ 5.00 จากกรณีฐาน 193.22 18.95% 7 ปี 7 เดอืน 
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จากการวเิคราะห์ค่าความไว (Sensitivity Analysis) ดงักล่าวข้างต้น พบว่าโครงการยังคงมีมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (NPV) 

เป็นบวก และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) สูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลียถ่วงนําหนักในทุกกรณี ดงันัน ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระจึงเหน็ว่าโครงการลงทุนช่องข่าวสารและสาระของ NNV ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

 

1.3.2 ความเป็นธรรมของเงือนไขในการเข้าทาํรายการ  

 

ทีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาข้อมลูเกียวกบัเงือนไขในการเข้าทํารายการทีเกียวข้องกับการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

ของ BBB และ NNV จากเงือนไขก่อนรับใบอนุญาตทีวดิีจิตอลทีระบุไว้ในหนังสือแจ้งรับรองผลการเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาต

ทีวีดจิิตอล ซึงทังสองบริษัทได้รับจาก กสทช. โดยหนงัสือดังกล่าวระบใุห้ BBB และ NNV จะได้รับใบอนุญาตดงักล่าว ภายหลังจาก

ทีได้ปฏิบตัิตามเงือนไขการประมลูครบถ้วน ได้แก่ 1) การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที 1 ภายใน 30 วนันับแต่ได้รับหนังสือ

แจ้งเป็นผู้ชนะการประมลู 2) ดาํเนินการขอใช้โครงข่ายฯ กบัผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ภายใน 30 วนั นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ ชนะ

การประมูล และ 3) ดําเนินการขอรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ภายใน 45 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ ชนะการประมลู  ทังนี 

เนืองจากเงือนไขและ/หรือข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น เป็นเงือนไขและ /หรือข้อกําหนดทีผู้ชนะการประมลูทีวีดิจิตอลทุกรายต้อง

ปฏิบตัติามให้ครบถ้วนก่อนรับใบอนญุาตทีวดีจิิตอลจาก กสทช.  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงือนไขในการได้มาซึง

ใบอนุญาตทีวดีิจิตอลของ BBB และ NNV มีความเหมาะสม เช่นเดียวกันกับเงือนไขของสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับ

กองทัพบก (สรุปเงือนไขสําคญัของสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดงักล่าว ปรากฏในส่วนที 1 ข้อ 1.1.2 ของรายงานฉบับนี) 

ซงึทีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า มีความเหมาะสม เนืองจากเงือนไขสําคญัของสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที BBB 

และ/หรือ NNV ได้ตกลงไว้กับกองทัพบก เช่น อัตราค่าบริการ การวางหลักประกันสัญญา การรับรองคุณภาพการให้บริการ

โครงข่ายฯ เป็นเงือนไขเดียวกนักับทีผู้ ชนะการประมลูใบอนญุาตทีวีดจิิตอลรายอืนซงึเลือกใช้บริการโครงข่ายฯ จากกองทัพบกได้รับ 

ขณะทีเงือนไขในการลงทุนเพือปรับปรุงสถานที สตูดิโอ และจัดซืออุปกรณ์ทีเกียวข้องสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ทีจะ

ออกอากาศในช่องรายการทีวีดิจิตอลของทังสองบริษัท ตามทีได้ระบุไว้ในสารสนเทศรายการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ BBB 

และ NNV อยู่ระหว่างดําเนินการเจรจาและดําเนินการเพือให้ได้มาซึงราคาและเงือนไขทีเป็นประโยชน์สูงสุด ดงันัน ทีปรึกษา

ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงือนไขในการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ของ BBB และ NNV ในครังนี มีความ

เหมาะสม 
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ส่วนท ี2  สรุปความเหน็ของทปีรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

จากการวิเคราะห์ของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและ

เงือนไขของการเข้าทํารายการทงัสองตามทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประมลูและการ

ได้มาซงึใบอนญุาตทีวดีจิิตอลหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชดัปกตขิอง BBB และการประมลูและการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอล

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระของ NNV มคีวามเหมาะสม เนืองจาก 

 เป็นการเพิมโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจสือโทรทัศน์มากขึน  เนืองจากช่องรายการทีวีดิจิตอลมีจํานวนเวลา

โฆษณาและมีแนวโน้มอตัราค่าโฆษณามากกวา่ช่องทีวีดาวเทียมทีกลุ่มบริษัทฯ ดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี การได้มา

ซงึใบอนุญาตทีวดิีจิตอลในครังนียังเป็นการเพิมขีดความสามารถให้ช่องรายการทีวีดิจิตอลของกลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึง

กลุ่มผู้ ชมได้ครอบคลุมกว้างขวางผ่านทุกช่องทางการรับชม โดยไม่มีข้อจํากัดดังเช่นการออกอากาศในรูปแบบช่องทีวี

ดาวเทียมทีไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวหีรือติดตังจานดาวเทียมของผู้ประกอบการบางราย ซึงจะทําให้

ช่องรายการทีวีดจิิตอลของกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสขยายฐานผู้ชมประจํารายการและได้รับการพิจารณาเพือใช้เป็นช่องทางการ

โฆษณาจากบริษัทเจ้าของสินค้าและบริษัทตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) เพิมมากขึน  โดยรายได้ทีเพิมขึนจากช่อง

รายการทีวีดจิิตอลจะทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสือโทรทัศน์เพิมขึน ซึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยลดความ

เสียงจากการพึงพิงแหล่งรายได้จากธุรกิจสือสิงพิมพ์ทีมีแนวโน้มความนิยมลดลง เนืองจากการเปลียนแปลงพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคและการขยายตวัของสือรูปแบบใหม่อืนๆ ในปัจจุบนั 

 เป็นการขยายการลงทนุในธุรกิจทีกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชียวชาญ และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทังชือเสียงอัน

เป็นทีรู้ จักและยอมรับในฐานะผู้ผลิตช่องรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว สาระความรู้ และสาระบันเทิงคณุภาพ  ความพร้อม

ของบุคลากร เครืองมืออปุกรณ์ในการผลิต และเนือหารายการ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทนุเป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

 เป็นการสร้างเสถียรภาพการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว ให้สามารถออกอากาศช่อง

รายการโทรทัศน์และ/หรือรายการโทรทศัน์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนืองตามอายุใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ซึงมีระยะเวลา 15 

ปี นบัจากวนัทีได้รับใบอนุญาตทีวดิีจิตอลจาก กสทช. ทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความต่อเนืองด้านรายได้ 

 เป็นการสนบัสนนุให้กลุ่มบริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีมีอยู่ อาทิ บคุลากร เครืองมืออุปกรณ์ และเนือหาข้อมลูข่าวสาร 

(Content) ในการแสวงหารายได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด รวมทัง ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดีของกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้นําในการ

ให้บริการข้อมลูข่าวสาร (Content Provider) ผ่านสือทกุประเภทอย่างครบวงจร 

 ช่องรายการทีวีดจิิตอลของ BBB และ NNV มีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนแก่กลุ่มบริษัทฯ  

o ช่องรายการทีวีดิจิตอลของ BBB มีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) 1,485.80 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน

จากการลงทนุ (IRR) ร้อยละ 29.58 ซงึสงูกว่าต้นทนุทางการเงินทีร้อยละ 11.22 และมีระยะเวลาคืนทนุ 6 ปี 5 เดอืน 

o ช่องรายการทีวีดจิิตอลของ NNV มีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) 416.73 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน (IRR) ร้อยละ 25.88 ซงึสงูกว่าต้นทนุทางการเงินทีร้อยละ 13.24 และมีระยะเวลาคืนทนุ 6 ปี 7 เดอืน 

 เงือนไขและ/หรือข้อกําหนดสําคญัทีเกียวข้องกับการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของ BBB และ NNV มีความเหมาะสม 

เนืองจากเป็นเงือนไขทีผู้ ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลทุกรายต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนรับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลจาก 
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กสทช. เช่นเดยีวกนักบัเงือนไขของสญัญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับกองทัพบก ทีมีความเหมาะสม เนืองจากเงือนไข

ดงักล่าวเป็นเงือนไขเดยีวกนักบัทีผู้ชนะการประมลูใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายอืนซึงเลือกใช้บริการโครงข่ายฯ จากกองทัพบก

ได้รับ ขณะทีเงือนไขในการลงทนุเพือปรับปรุงสถานที สตดูโิอ และจัดซอือปุกรณ์ทีเกียวข้องสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ที

จะออกอากาศในช่องรายการทีวีดจิิตอลของทงัสองบริษัท อยู่ระหว่างเจรจาและดําเนินการเพือให้ได้มาซึงราคาและเงือนไขที

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ 

 

ดงันนั ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการให้สัตยาบันการประมลูและการได้มาซึงใบอนุญาตทีวีดิจิตอลของทัง BBB และ NNV 

อย่างไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักล่าวมีข้อด้อยและความเสียงทีผู้ถือหุ้ นควรพิจารณาเพิมเติมเพือประกอบการลงมติอนุมัติ

การให้สัตยาบนัการเข้าทํารายการ ดงันี 

 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสียงทีผลประกอบการโดยรวมจะด้อยลง ในกรณีทีการดําเนินงานของช่องรายการทีวีดิจิตอลของ BBB 

และ/หรือ NNV ไม่เป็นไปตามแผนงานทีคาดการณ์ไว้ ซงึอาจเกิดขึนได้จากหลายปัจจัย เช่น 

o ผลจากการเพิมขึนของจํานวนผู้ ประกอบการในธุรกิจทีมีความพร้อมในการดําเนินช่องรายการทีวีดิจิตอล  ซึงทําให้

ภาวะการแข่งขันในธุรกิจทีวีดจิิตอลมีความรุนแรงขึนในหลายด้าน เช่น การแข่งขันด้านคณุภาพรายการเพือแย่งชิงความ

นิยมและฐานผู้ชมประจํารายการ  การแข่งขนัด้านราคาของอตัราคา่โฆษณาเพือแย่งชิงลูกค้าโฆษณา อาจส่งผลให้ความ

นิยมรายการและอตัราคา่โฆษณาของช่องรายการทีวีดจิิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

o ความเสียงทีงบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์อาจกระจุกตัวอยู่ในช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมทีมีความนิยมรายการใน

ระดบัสงู ทังในช่วงต้นของการออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอล ซึงจะออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิตอลคู่ขนานกับช่อง

รายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดมิ และภายหลงัการเปลียนผ่านระบบโทรทัศน์เข้าสู่ระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ ซึงผู้ประกอบการ

โทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมทีได้ รับใบอนุญาตทีวีดาวเทียมมีแนวโน้มจะนํารายการโทรทัศน์เดิมทังหมดมาออกอากาศผ่านช่อง

รายการทีวีดจิิตอล ส่งผลให้รายได้คา่โฆษณาของช่องรายการทีวีดจิิตอลของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามทีคาดการณ์ไว้ 

o ด้วยภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่องรายการโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลทีมีระดับสูง กรณีทีกลุ่มบริษัทฯ ไม่

สามารถบริหารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้เหมาะสมกับรายได้ทีได้รับ อาจทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสียงใน

การได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในช่องรายการทีวดีจิิตอลตาํกว่าทีคาดการณ์ไว้  

o ด้วยระยะเวลาในการขยายโครงข่ายฯ ให้ครอบคลุมทกุพืนทีทัวประเทศ จํานวน 4 ปี ขณะทีผู้ ชมบางส่วนต้องมีการติดตงั

กล่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือใช้โทรทัศน์ทีมีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลภายในตัว หากต้องการรับชมช่องรายการทีวี

ดิจิตอล อาจส่งผลให้ผู้ ชมบางส่วนยังคงรับชมช่องรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม ซึงจะทําให้ผลการดําเนินงานของช่อง

รายการทีวีดิจิตอลในช่วงแรกไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ อย่างไรก็ดี เนืองจากกองทัพบก ผู้ ให้บริการโครงข่ายฯ ที 

BBB และ NNV เลือกใช้ มีแผนงานทีจะติดตังสถานีโครงข่ายฯ ให้มีขอบเขตพืนทีให้บริการร้อยละ 97 ของจํานวน

ครัวเรือนทัวประเทศ ภายในปี 2558 ประกอบกับฐานผู้ ชมทีเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีหรือติดตังจานดาวเทียม จํานวน

ประมาณ 14.92 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ของจํานวนครัวเรือนทัวประเทศ ซึงสามารถรับชมช่อง

รายการทีวีดจิิตอลได้ทันที  อนัเป็นผลจากกฎ Must Carry ปัจจัยดงักล่าวอาจมีส่วนช่วยลดความเสียงทีผลการดําเนินงาน

ช่องรายการทีวีดจิิตอลของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายอนัมีสาเหตเุกิดจากข้อจํากดัในการเข้าถึงกลุ่มผู้ ชมได้  
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 การประมลูและได้มาซึงใบอนญุาตทีวีดจิิตอลของ BBB จะทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึนจาก

การกู้ยืมเงิน เพือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบกิจการ โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นเท่ากบั 0.41 เท่า  

 กลุ่มบริษัทฯ อาจจําเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิมเติม ในกรณีทีรายได้จากการการดําเนินงานของช่องรายการทีวีดิจิตอลทังสองของกลุ่ม

บริษัทฯ ไม่เพียงพอกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน ซึงจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดความเสียงจากการเกิดสภาพคล่อง และมี

ภาระหนีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบียเพิมขึน  

 

การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุัตสิําหรับการทํารายการในครังนี อยู่ในดลุพินิจของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคญั ซงึผู้ ถือหุ้นควรจะ

ศึกษาข้อมลูและพิจารณาเหตผุล ข้อดี ข้อด้อย ปัจจัยความเสียง ข้อจํากัด และความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆทีเกียวข้องกับ

การเข้าทํารายการดงักล่าวทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นในครังนีด้วยความรอบคอบระมัดระวงัก่อนลงมติ เพือ

พิจารณาอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม 

 

บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากัด ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ ขอรับรองว่าได้ทําหน้าที ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล

ต่างๆ ดงัทีได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานวิชาชีพ และได้ให้เหตผุลบนพืนฐานของข้อมลูและการวิเคราะห์อย่างเทียงธรรม โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

 

ทังนี การให้ความเห็นในการเข้าทํารายการดงักล่าวข้างต้น อ้างอิงจากข้อมูลทีได้รับจากเอกสาร และ/หรือจากการสัมภาษณ์

ผู้บริหารของบริษัทฯ และ NBC ตลอดจน ข้อมลูทีเปิดเผยตอ่สาธารณชน และข้อมลูอืนๆ ทีเกียวข้อง โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระ

ตงัข้อสมมตฐิานว่าข้อมลูดงักล่าวข้างต้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ดงันัน หากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็น

จริง และ/หรือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบตอ่ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้

ความเห็นในครังนี ด้วยเหตุนีทีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่อาจยืนยันถึงผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวทีอาจเกิดขึนต่อบริษัทฯ 

และผู้ ถือหุ้นในอนาคตได้ อีกทัง ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระในครังนี มีวัตถุประสงค์เพือให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้ นของ

บริษัทฯ ต่อการเข้าทํารายการดังรายละเอียดข้างต้นเท่านัน และการให้ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระนี มิได้เป็นการ

รับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ รวมถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบับริษัทฯ  

   

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

           

(นางดวงใจ  หล่อเลิศวทิย์)               (น.ส.จิรยง อนุมานราชธน) 

                                                                              หุ้นส่วนบริหาร             หุ้นส่วนผู้จดัการและผู้ควบคมุการปฏิบตังิาน 

               บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากดั ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมลูทวัไปบริษัท เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 

บริษัท เนชัน มลัติมีเดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ก่อตงัเป็นบริษัทจํากดั ภายใต้ชือ “บริษัท  บิสซิเนสรีวิว จํากัด” ในปี 2519 ด้วยทุนจด

ทะเบียน 500,000 บาท เพือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ “The Nation” ต่อมาในปี 2531 

บริษัทฯ ได้เปลียนชือเป็น “บริษัท เนชัน พับลิชชิง กรุ๊ป จํากัด” และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนัน ได้แปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชนจํากัด ในปี 2536  และเปลียนชือบริษัทฯ เป็น “บริษัท เนชัน มลัติมีเดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)” ในปี 2539  

 

การเปลียนแปลงและพัฒนาทีสําคัญด้านเงินทุน การบริหารงาน และการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 

2554 – ปี 2556) มีรายละเอียดดงันี 
 

ด้านเงินทุนและการบริหารงาน  

ปี 2554   NMG จดัตงับริษัทย่อยใหม่ชือ บริษัท เนชันย ูจํากดั (NMG ถือหุ้นร้อยละ 90.00) มีทุนจดทะเบียน 50 ล้าน

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 5.00 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพือซือ

ใบอนุญาตมหาวิทยาลัยโยนก โดยปัจจุบัน ได้เปลียนชือเป็นมหาวิทยาลัยเนชัน และมีวิทยาเขต 2 แห่ง

ตงัอยู่ทีจงัหวดักรุงเทพ และจงัหวดัลําปาง 

  NMG อนุมัติเปลียนแปลงมลูค่าหุ้นทีตราไว้จากเดิม 10.00 บาท เป็น 1.00 บาท โดยมีผลตังแต่วนัที 26 

มิถุนายน 2554 ส่งผลให้ NMG มีทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีหุ้น

เรียกชําระแล้วจํานวน 1,647,740,300 หุ้น  

  บริษัท  เอ็นเอ็มแอล จํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อยของ NMG (NMG ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เพิมทุนจดทะเบียน

จาก 10.00 ล้านบาท เป็น 50.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 5 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้ นละ 

10.00 บาท โดยเรียกชําระเตม็มลูค่า    

  NBC ซึงเป็นบริษัทย่อยของ NMG (NMG ถือหุ้นร้อยละ 64.00) มีมติให้ซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน 

(Treasury Stock) จํานวนไม่เกินร้อยละ 5.80 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ทังหมดแล้ว หรือไม่เกิน 10 ล้านหุ้น โดย

กําหนดซอืคนืผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวนัที 10 พฤศจิกายน 2554 ถึง 9 พฤษภาคม 2555 

ปี 2555   NBC ได้จดทะเบียนจัดตงับริษัทย่อย ชือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด ทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท 

และเรียกชําระแล้ว 10.00 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพือเผยแพร่ผ่านสือ

โทรทศัน์ และสือรูปแบบใหม่ โดย NBC ถือหุ้นของ NNM ร้อยละ 99.99 

  NMG ลงนามในบนัทึกความเข้าใจจัดตงัสํานกังานบรรณาธิการข่าวขึนในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ร่วมกับ 

บริษัท อีเลเวน มีเดยี กรุ๊ป ซึงเป็นบริษัททีประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมสือของพม่า  

  NMG ลดมูลค่าทีตราไว้จากเดิม 1.00 บาท เป็น 0.53 บาท และลดทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 

1,647,740,300 บาท เป็น 873,302,359 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,647,740,300 หุ้น แบ่งออกเป็น
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หุ้นสามัญจํานวน 1,647,740,300 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท 

  บริษัทย่อยของ NMG จดัตงับริษัทย่อย เพือประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพือเผยแพร่ผ่านสือ

โทรทศัน์และสือรูปแบบใหม่ ดงันี 

1) บริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ วชัิน จํากัด ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ถือหุ้นโดย NBC ร้อยละ 99.99 

2) บริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซ์ สกรีน จํากดั ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ถือหุ้นโดย NBC ร้อยละ 99.99 

3) บริษัท เนชัน คิดส์ จํากัด ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล 

เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“NINE”) ร้อยละ 99.99 

4) บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จํากัด  ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท 

กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั ร้อยละ 99.99 

5) บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จํากัด ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท ถือหุ้นโดย บริษัท เนชัน 

นิวส์ เน็ตเวร์ิค จํากดั ร้อยละ 99.99 

ปี 2556  ทีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของ NMG เมือวันที 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนโดยไม่คิดมูลค่า 

จํานวนไม่เกิน 1,647,740,300 หน่วย  และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามัญ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) โดยไม่คิด

มลูคา่ จํานวนไม่เกิน 82,387,015 หน่วย รวมทงั อนมุติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 873.30 ล้าน

บาท เป็น 2,663.57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 3,377,867,615 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น

ละ 0.53 บาท เพือรองรับการเพิมทุนและการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวข้างต้น  

 NBC เพิมทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการอออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 541,843,962 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท เพือรองรับการเสนอขายหุ้ นเพิมทุน และการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทําให้ทุนจด

ทะเบียนเพิมจาก 178.50 ล้านบาท เป็น 720.34 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,343,962 หุ้น มูลค่าที

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 720.34 ล้านบาท  

 NINE เพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 174,250,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท เพือรองรับการเสนอขายหุ้นเพิมทนุ และการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ทําให้ทุนจดทะเบียนเพิม

จาก 85 ล้านบาท เป็น 259.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 259,250,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 259.25 ล้านบาท   

 NINE ได้จดัตงับริษัทย่อย ชือ บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จํากัด ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชําระแล้ว 1 ล้านบาท 

ประกอบธุรกิจสถาบันกวดวิชาทีเกียวข้องกับการศึกษาความรู้วชิาทุกแขนง 

 

ด้านการดําเนินธุรกิจ 

ปี 2554   บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (“WPS”) (NMG ถือหุ้นร้อยละ 84.50) รับโอนกิจการจากบริษัท

ย่อย บริษัท เนชัน พรินต์ติง เซอร์วิส จํากัด (WPS ถือหุ้นร้อยละ 99.99) เพือปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
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ประสิทธิภาพ   

  NBC ได้เปิดตวั “ช่องระวังภัย” เพือนําเสนอข้อมลูข่าวสารทีเป็นเป็นประโยชน์กับสาธารณะและชุมชุน ใน

การเตอืนภยัพิบตัิ ภยัธรรมชาต ิรายงานสภาพอากาศ การจราจร และการป้องกันทรัพย์สิน  

  NBC รับจ้างผลิตรายการให้กับมลูนิธิรามาธิบดี เพือเผยแพร่และออกอากาศข้อมลูเกียวกับเรืองสุขภาพ 

ทาง “ช่อง Rama Channel” (ทรูวชิัน 80)    

  NINE ซงึเป็นบริษัทย่อยของ NMG (NMG ถือหุ้นร้อยละ 83.78) เปิดตวัหนงัสือชีวประวัติของ “สตีฟ จ๊อบส์”

ของวอลเตอร์ ไอแซคสัน  

ปี 2555  NMG จดังาน  “เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครังที 9  

 หนังสือพิมพ์คมชดัลึก กรุงเทพธุรกิจ และเดอะเนชัน เปิดให้บริการ application ข่าวบน iPhone เป็นราย 

   แรกสําหรับสือมวลชนของไทย  

 NINE เปิดตวัช่องทีวดีาวเทียมสําหรับเดก็ ภายใต้ชือ “KidZone” 

 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัด Creative Talk Show ในหัวข้อ “What would    

Steve Jobs with AEC?”  

 NBC  จดัแสดงละครเวที “เรยา เดอะ มิวสิคลั” นําแสดงโดย ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต จํานวน 20 รอบ  

 KTM เปิดตวัทีวีช่องข่าวธุรกิจผ่านทางทีวดีาวเทียม ภายใต้ชือ “กรุงเทพธุรกิจทีวี” โดยออกอากาครังแรกใน

วนัที 9 กนัยายน 2555 

 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดเวทีสัมมนา “ เปิดเมืองเศรษฐกิจใหม่ ค้าชายแดนไทย-ลาว-เวียดนาม 

ร่วมกับหอการค้าจงัหวดัหนองคาย และ อบจ.หนองคาย  

 มหาวิทยาลยัเนชนั ได้เปิดหลกัสูตร Executive MBA โดยเน้นหลกัสตูรคดิ ทํา และเรียนรู้แบบซอีีโอ  

 หนังสือพิมพ์คมชดัลึก ร่วมกับชมุชนคนบางนา จากภาครัฐ เอกชน  รัฐวสิาหกิจ และประชาชนเปิด “เครือ 

   ข่ายบางนา โมเดล..ชมุชน สร้างสขุ” เพือรองรับการขยายตวัของชมุชนบางนา  

ปี 2556   หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้จัดงานสัมมนาด้านการตลาด  "Values Driven Marketing" โดยวิทยากรได้แก่ 

ปรมาจารย์การตลาดระดบัโลก ศ.ฟิลิป คอตเลอร์ เจ้าของแนวคดิ Marketing 3.0   

  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานประชุม

วิชาการ OIE Forum ประจําปี 2556 หัวข้อ "อุตสาหกรรมยุคใหม่ (Next Generation of Thai Industry) ก้าว

ทีท้าทายสู่อนาคต"   

 NBC ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครังที 11 (11th world film 

festival of Bangkok)  

  BBB NNV และ NTK เข้าร่วมการประมลูใบอนญุาตให้ใช้คลืนความถึเพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาต ิในหมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชดัปกติ  หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และ

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามลําดบั ทังนี เมือวนัที 14 มกราคม 2557 BBB และ NNV ได้รับ

หนังสือแจ้งจาก กสทช. ว่า BBB ได้รับการรับรองผลเป็นผู้ชนะการประมลูหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัด
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ปกติ ในราคา 2,200 ล้านบาท และ NNV ได้รับรองผลเป็นผู้ ชนะการประมูลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ใน

ราคา 1,338 ล้านบาท 

  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา “องค์กร 100 ปี สู่องค์กรยงัยืน” โดยมีผู้บริหารองค์กรชันนําในไทย

ร่วมแบ่งปันมมุมองในการบริหารองค์กรให้มีความยงัยืนและเติบโตขึนอย่างมันคง 

 หนังสือพิมพ์คมชดัลึก ฉลองครบรอบ 12 ปี ด้วยการจัดงาน “คมชัดลึก วิงลอยฟ้า มินิมาราธอน 2556 ครังที 

2”  ร่วมกบัเครือข่ายบางนา   

 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน  จํานวน 2,663,572,194.95 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 

5,025,607,915 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 1,751,120,832.10 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจํานวน 3,304,001,570 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการทีควบคมุ

ร่วมกัน ดงันี  

 

ตารางท ี19 ข้อมลูบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการทคีวบคุมร่วมกันของ NMG ณ วันท ี31 ธันวาคม 2556 

บริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น

ของ NMG  
(ร้อยละ) 

ลักษณะธุรกิจหลัก 

บริษัทย่อย 

บมจ. เนชนั บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน (“NBC”) 

ทนุจดทะเบียน 720,343,962 บาท   

71.30 ผลิตรายการโทรทัศน์รายการวิทย ุและให้บริการโฆษณา

ผ่านสือโทรทัศน์ สือวทิย ุและสือรูปแบบใหม่ 

บมจ.เนชนั อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 

(“NINE”) ทนุจดทะเบียน 259,250,000 บาท 

83.76 นําเข้า ผลิตและจําหน่ายสือสิงพิมพ์ 

บจก.เนชนั นิวส์ เน็ตเวร์ิค (“NNN”) 

ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

99.99 ผลิตและจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ 

สิงพิมพ์และสือโฆษณา 

บจก.เอ็นเอ็มแอล  (“NML”) 

ทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท 

99.99 จดัส่งสิงพิมพ์ 

บจก.คมชดัลึก มีเดีย (“KMM”) 

ทนุจดทะเบียน 25,000,000 บาท 

99.99 ผลิตและจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ สิงพิมพ์  และสือ

โฆษณา 

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (“KTM”) 

ทนุจดทะเบียน 25,000,000 บาท 

99.99 ผลิตและจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์  สิงพิมพ์ และสือ

โฆษณา 

บจก.เนชนั ยู (“NU”) 

ทนุจดทะเบียน 170,000,000 บาท 

90.00 บริการด้านการศกึษา 

บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) (“WPS”) 

ทนุจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

 

84.50 บริการด้านการพิมพ์ 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

55 

                                                  

บริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้น

ของ NMG  
(ร้อยละ) 

ลักษณะธุรกิจหลัก 

บจก.เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ (“NNF”) 

(ถือหุ้นโดย NNN ร้อยละ 99.99) 

ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

99.99 ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสือ

โทรทัศน์ 

บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสตงิ (“BBB”) 

(ถือหุ้นโดย KTM ร้อยละ 99.99) 

ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

99.99 ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสือ

โทรทัศน์ 

มหาวิทยาลยัเนชนั 

(ถือใบอนุญาตโดย NU) 

90.00 ให้บริการด้านการศกึษา 

บจก.เนชนั เอ็ดดเูทนเมนท์ (“NED”) 

(ถือหุ้นโดย NINE ร้อยละ 99.99) 

ทนุจดทะเบียน 41,250,000 บาท 

83.75 ธุรกิจนําเข้าและผลิตสิงพิมพ์การศกึษา 

บจก.เนชนั คิดส์  (“NK”) 

(ถือหุ้นโดย NINE ร้อยละ 99.99) 

ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

83.75 ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสือ

โทรทัศน์ 

บจก.ไนน์ บี ไบรท์ (“NBB”) 

(ถือหุ้นโดย NINE ร้อยละ 59.99) 

ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

50.25 ให้บริการด้านการศึกษา  (สถาบันกวดวิชาความรู้

วชิาการทกุแขนง) 

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดยี (“NNM”) 

(ถือหุ้นโดย NBC ร้อยละ 99.99) 

ทนุจดทะเบียน 20,000,000 บาท 

71.30 สือโฆษณาทางสือรูปแบบใหม่ 

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน (“NNS”) 

(ถือหุ้นโดย NBC ร้อยละ 99.99) 

ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

71.30 ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสือ

โทรทัศน์ 

บจก.เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน (“NNV”) 

(ถือหุ้นโดย NBC ร้อยละ 99.99) 

ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

71.30 ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสือ

โทรทัศน์ 

บริษัทร่วม   

บจก.โยมิอูริ-เนชนั อินฟอร์มเมชนั เซอร์วิส 

ทนุจดทะเบียน 4,000,000 บาท 

45.00 ธุรกิจด้านสือสิงพิมพ์ทีเกียวข้องกับเนือหาด้านข่าว

ภาษาญีปุ่ นทัวไป 
กิจการทคีวบคุมร่วมกัน   
บจก. เนชนั เอ็กมอนท์ เอ็ดดเูทนเมนท์ (“NEE”) 

(ถือหุ้นโดย NINE ร้อยละ 49.99) 

ทนุจดทะเบียน 50,000,000 บาท 

41.87 ธุรกิจนําเข้าและผลิตสิงพิมพ์ (การ์ตูน) และผลิตสิงพิมพ์

การศึกษา 
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2.   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่านสือหลากหลายรูปแบบ ซึงปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 8 

สายธุรกิจหลัก ดงันี 

สายธุรกิจ บริษัทผู้ ดําเนินการ ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์หลัก 

สายธุรกิจด้านข่าว

ธุรกิจภาษาไทย  

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั  

 

ผู้ผลิตและจําหน่าย “หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ” ซึงเป็น

หนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวนัภาษาไทย รวมทังดําเนินธุรกิจ

เกียวเนืองกบัหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เช่น เว็บไซต์ข่าว 

งานอบรมสัมมนา กิจกรรมพิเศษ บริการข่าวสันทาง

โทรศพัท์เคลือนที หนังสือพิมพ์ดจิิทลั (i – Newspaper) 

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง 

จํากดั 

 

ผู้ผลิตช่องข่าวธุรกิจ “กรุงเทพธุรกิจทีวี” แพร่ภาพผ่าน

จานดาวเทียม และเคเบิลทีวี และผู้ ให้บริการสถานี 

โทรทัศน์ฟรีทีวใีนระบบดจิิตอล หมวดหมู่ทัวไปแบบความ

คมชัดปกติ ภายใต้ชือ “ช่อง NOW” ภายใต้แนวคิด BIZ-

LIFE VARIETY สําหรับคนรุ่นใหม่ นักธุรกิจ ผู้ บริหาร

ระดบัสงู และผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

สายธุรกิจด้านข่าว

ทวัไปภาษาไทย  

บริษัท คมชดัลึก มีเดีย จํากดั 

 

ผู้ ผลิตและจําหน่าย “หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก” ซึงเป็น

หนังสือพิมพ์ข่าวทัวไปรายวันภาษาไทย และ“นิตยสาร

เนชนัสดุสปัดาห์”  ซึงเป็นนิตยสารวิเคราะห์ข่าวทัวไปราย

สัปดาห์ รวมทังดําเนินธุรกิจเกียวเนืองกับหนังสือพิมพ์

คมชัดลึก เช่น เว็บไซต์ข่าว งานอบรมสัมมนา กิจกรรม

พิเศษ รายการโทรทัศน์ทางช่องทีวีดาวเทียม “คมชัดลึก

ทีวี” บริการข่าวสันทางโทรศพัท์เคลือนที 

สายธุรกิจด้านข่าว

ภาษาอังกฤษ 

บริษัท เนชัน นิวส์ เน็ตเวิร์ค จํากดั 

 

 

 

 ผู้ผลิตและจําหน่าย “หนังสือพิมพ์ The Nation” ซึง

เป็นหนังสือพิมพ์รายวนัภาษาองักฤษ  

 Asia News Network : โครงการความร่วมมือในการ

แลกเปลียนข้อมูล ข่าวสาร และภาพข่าว ระหว่าง

หนังสือพิมพ์ภายในภูมิภาคเอเซีย รวม  21 ฉบับ ใน 

18 ประเทศ 

 บริษัท อีเลฟเวน-เนชนั มีเดีย จํากดั ประกอบกิจการสือและธุรกิจทีเกียวข้อง ในประเทศพม่า 

ซงึคาดว่าจะเริมดําเนินการได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2557 

สายธุรกิจด้านเอ็ดด ู

เทนเมนท์ และตา่ง 

ประเทศ 

บริษัท เนชัน อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดด ู  

เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)  

 ผู้ผลิตและจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ภายใต้ชือ

สํานกัพิมพ์ “เนชนับุ๊คส์”  

 เป็นตวัแทนจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์ต่างประเทศและ
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สายธุรกิจ บริษัทผู้ ดําเนินการ ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์หลัก 

 นิตยสารต่างประเทศ  

 เป็น ตัวแ ทนขายสมาชิกและขา ยโฆษณาให้กับ

หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ทีพิมพ์ใน

ประเทศไทย และรับจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์ The Wall 

Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun 

รวมถึงรับจัดส่งหนงัสือพิมพ์และนิตยสารต่างประเทศ

อีกหลายฉบบั 

 ผลิตและจําหน่าย NJ Magazine ซึงเป็นนิตยสารเพือ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนรายเดือน 

 บริษัท เนชัน เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด  

 

ดาํเนินธุรกิจสํานกัพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสือ

สิงพิมพ์สําหรับเยาวชนเพือการศึกษาและบันเทิง ซึงมุ่ง 

เน้นหนงัสือการ์ตนูทีได้รับลิขสิทธิ มาจากสํานักพิมพ์ชันนํา

ทงัภายในประเทศและตา่งประเทศในภูมิภาคเอเซีย ได้แก่ 

ญีปุ่ น  เกาหลี  รวมทังการ์ตูนความรู้และวรรณกรรม

เยาวชนตา่งๆ  

 บริษัท เนชัน เอ็กมอนท์ เอ็ดดเูทนเมนท์ 

จํากดั 

 ดาํเนินธุรกิจสํานกัพิมพ์ โดยเป็นผู้ผลิต นําเข้า และจัด

จําหน่ายสือสิงพิมพ์สําหรับเยาวชนเพือการศึกษา 

บนัเทิง และการเสริมทักษะ ซึงส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ

จากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย 

 รับจัดจําหน่ายหนังสือให้แก่ บริษัท เนชัน เอ็ดดเูทน 

เมนท์ จํากัด  

 บริษัท เนชัน คดิส์ จํากัด ผู้ผลิตรายการสาระบันเทิงเกียวกับเด็กและเยาวชน เพือ

แพร่ภาพผ่านสือโทรทศัน์และสือรูปแบบใหม่ 

 บริษัท ไนน์ บี ไบรท์ จํากดั ธุรกิจสถาบนักวดวชิา 

สายธุรกิจด้านสือ

กระจายภาพและเสียง 

บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน 

จํากดั (มหาชน)  

 

 ผู้ผลิตช่องรายการโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมด้านข่าวและ

สาระบันเทิงได้แก่ สถานีข่าว Nation Channel และ

ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ในสถานี โทรทัศน์ฟรีทีว ี

รวมถึงดําเนินธุรกิจเกียวเนืองกับธุรกิจสือโทรทัศน์ เช่น 

ผลิตละครเวที ผลิตและจําหน่าย VCD จัดงานอบรม

สมัมนาและกิจกรรมพิเศษ 

 ร่วมผลิตรายการวิทยุและข่าวต้นชัวโมงทางคลืน FM 

90.5 MHz และ FM 102 MHz 
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 ผู้ ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสือรูปแบบใหม่ เช่น 

เวบ็ไซต์ โทรศพัท์เคลือนที และอุปกรณ์เคลือนที อาทิ 

Smart Phone Tablet เป็นต้น 

 บริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซ์ วชิัน จํากัด ผู้ให้บริการสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวใีนระบบดิจิตอล หมวดหมู่

ข่าวสารและสาระ ภายใต้ชือ “Nation TV” 

สายธุรกิจด้านการ

พิมพ์ 

บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  ผู้ ให้บริการงานพิมพ์ทุกประเภทอย่างครบวงจรแก่กลุ่ม

บริษัทฯ และลกูค้าภายนอกทวัไป 

สายธุรกิจด้านการ

ขนส่ง 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากดั 

 

ผู้ ให้บริการขนส่งสิงพิมพ์และสินค้าทัวประเทศแก่กลุ่ม

บริษัทและลกูค้าภายนอกทัวไป 

สายธุรกิจการศึกษา บริษัท เนชัน ยู จํากัด ดํา เ นิน ธุ รกิจ ด้านกา รศึก ษา โดย เป็น ผู้ บ ริห ารแ ละ

ดําเนินการมหาวิทยาลัยเนชัน  ซึง เปิดสอนหลักสูตร

ปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับ

ผู้บริหาร Executive MBA โดยมี 2 วิทยาเขต คือ วิทยา

เขตลําปาง และวทิยาเขตกรุงเทพฯ 

 

ทังนี บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในตารางดงักล่าวข้างต้น รวมทัง เป็นผู้ ดแูลรับผิดชอบในการบริหารงานด้านการขาย 

การตลาด กองบรรณาธิการสํานักข่าว ศูนย์ช่างภาพ และฝ่ายงานสนับสนุน  เพือสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ สามารถ

ให้บริการข่าวสารข้อมลูแก่ลูกค้าในสือทีหลากหลายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2554 – 2556 เป็นดงันี  
 

ตารางท ี20 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2554 – 2556  

รายได้จากการขายและบริการรวม 
ถือหุ้น 

ร้อยละ 

2554 

(ล้านบาท) 
% 

2555 

(ล้านบาท) 
% 

2556 

(ล้านบาท) 
% 

ธุรกจิสือสิงพิมพ์และโฆษณา        

บมจ.เนชนั มลัตมีิเดีย กรุ๊ป  100.00 127.94 4.58 172.27 5.55 140.34 4.59 

บจก.เนชัน นิวส์เน็ตเวิร์ค  99.99 213.28 7.62 269.86 8.70 272.30 8.90 

บจก.คมชดัลกึ มีเดีย  99.99 541.66 19.36 529.11 17.06 514.62 16.82 

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  99.99 658.71 23.55 691.48 22.29 761.31 24.88 

รวมรายได้จากธุรกิจสือสิงพมิพ์และโฆษณา  1,541.59 55.11 1,662.72 53.60 1,688.57 55.18 

ธุรกจิสือการศกึษาและบนัเทิง        

บมจ.เนชนั อนิเตอร์เนชนัแนล เอด็ดเูทนเมนท์   83.76 61.52 2.20 71.51 2.31 65.42 2.14 

บจก.เนชัน เอด็ดูเทนเมนท์ (ถือหุ้นโดย NINE)  1.39 0.05 2.91 0.09 62.80 2.05 

บจก.เนชัน เอก็มอนท์เอด็ดเูทนเมนท์  

(ถือหุ้นโดย NINE) 

 67.63 2.42 102.32 3.30 74.41 2.43 
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รายได้จากการขายและบริการรวม 
ถือหุ้น 

ร้อยละ 

2554 

(ล้านบาท) 
% 

2555 

(ล้านบาท) 
% 

2556 

(ล้านบาท) 
% 

รวมรายได้จากธุรกิจสือการศึกษาและบนัเทงิ  130.54 4.67 176.74 5.70 202.63 6.62 

ธุรกจิกระจายภาพและเสียงและสือสมยัใหม่        

บมจ.เนชนั บรอดแคสติง คอร์ปอเรชนั  71.30 803.25 28.71 896.52 28.90 750.84 24.54 

ธุรกจิด้านการพิมพ์        

บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย)  84.50 62.77 2.24 106.79 3.44 74.17 2.42 

รวมรายได้จากธุรกิจการพิมพ์  62.77 2.24 106.79 3.44 74.17 2.42 

ธุรกจิให้บริการรับจัดส่งสนิค้าและอนืๆ        

บจก.เอน็เอ็มแอล  99.99 105.04 3.76 57.79 1.86 90.94 2.97 

บจก.เนชัน ย ู 90.00 - - 36.31 1.17 57.15 1.87 

รวมรายได้จากธุรกิจให้บริการรับจัดส่งสนิค้า

และอืนๆ 
 

105.04 3.76 94.10 3.03 148.09 4.84 

รายได้จากการขายและบริการ-สุทธ ิ   2,643.19 94.49 2,936.87 94.68 2,864.30 93.60 

รายได้คา่เช่าและบริการ – สุทธิ  97.73 3.49 91.34 2.94 85.55 2.80 

ดอกเบียรับ  2.54 0.09 2.80 0.09 26.55 0.87 

กําไรจากการต่อรองราคาซือ  - - 1.98 0.06 - - 

เงนิปันผลรับ  0.77 0.02 0.31 0.01 0.91 0.03 

รายได้อืน  53.34 1.91 68.57 2.21 82.56 2.70 

รายได้รวม  2,797.57 100.00 3,101.87 100.00 3,059.87 100.00 

หมายเหต ุ  -  รายการข้างต้นหกัรายการค้าระหว่างกนัแล้ว 

- รายได้จากธรุกิจโทรทศัน์ส่วนใหญอ่ยู่ภายใต้ NBC แต่มบีางสว่นอยู่ภายใต้ KTM และ NINE 
-     ปี 2555 มหาวิทยาลยัเนชนั เริมมีรายได้จากการศึกษา เริมตงัแต่เดือนมนีาคม 2555 

 
3.  รายชือผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 27 ธันวาคม 2556 รายชือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีดงันี   

 

ตารางท ี21 รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท ี27 ธันวาคม 2556 

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น 304,101,742 9.20 

2. นายเสริมสิน สมะลาภา 300,000,000 9.08 

3. นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา 164,837,200 4.99 

4. DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 120,000,000 3.63 

5. บริษัท กรีนสยาม จํากดั 81,588,411 2.47 

6. น.ส.วารุณี ตนัตสุรฤกษ์ 73,000,000 2.21 

7. นางศภุศรี คณุประภากร 71,805,404 2.17 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั  63,243,277 1.91 
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 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

9. น.ส.ศิริมา เจนจินดาวงศ์ 47,986,600 1.45 

10. นายประสิทธิ พฤกษาพรพงศ์ 40,000,000 1.21 

ทีมา : บริษัทฯ 
 
4. คณะกรรมการบริษัท 
 

วนัที 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายชือดงัต่อไปนี  

 

ตารางท ี22 คณะกรรมการบริษัทฯ วันที 17 กุมภาพนัธ์ 2557  

 รายชือ ตําแหน่ง 

1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ 

2. นายเสริมสิน สมะลาภา รองประธานกรรมการ 

3. น.ส.ดวงกมล โชตะนา กรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ 

4. นายอดศิกัด ิลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการ 

5. นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการ 

6. นายเทพชัย แซ่หย่อง กรรมการ 

7. นายนิวตัน์ แจ้งอริยวงศ์ กรรมการ 

8. นายปกรณ์ บริมาสพร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายเชวง จริยะพิสทุธิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. น.ส.เขมกร วชิรวราการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทีมา : บริษัทฯ 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ คือ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น  นายเสริมสิน  สมะลาภา  น.ส.ดวงกมล  โชตะนา นายพนา 

จนัทรวโิรจน์ และนายเทพชัย แซ่หย่อง โดยกรรมการสองในห้าคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทับตราสําคญัของบริษัท 
 

ณ วนัที 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชือดงัตอ่ไปนี  
 

ตารางท ี23 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท ี17 กุมภาพนัธ์ 2557  

 รายชือ ตําแหน่ง 

1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเสริมสิน สมะลาภา รองประธานกรรมการบริหาร 

3. น.ส.ดวงกมล โชตะนา กรรมการผู้ อํานวยการ 

4. นายเทพชัย แซ่หย่อง บรรณาธิการเครือเนชนั 

5. นายอดศิกัด ิลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้ อํานวยการสายรุกิจด้านสือกระจายภาพและเสียง 

6. นายพนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการผู้ อํานวยการสายธุรกิจตา่งประเทศ  

7. นางสาวณฐัวรา  แสงวารินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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 รายชือ ตําแหน่ง 

8. นายสุพจน์  เพียรศริิ ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

9. นางสาวมธัยา  โอสถานนท์ ผู้อํานวยการอาวโุส  ฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบริษัท 

ทีมา : บริษัทฯ 

 

5. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (ซึงเป็นผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาตทีอยู่ในรายชือของสํานกังานกลต.) สําหรับปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556  
 

ตารางท ี24 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับปีสินสุด ณ 31 ธ.ค. 2554 – 2556  

บริษัท เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัวคราว            181.82            179.04      1,606.17  

ลกูหนีการค้า - สทุธิ            695.13            768.63         673.39  

รายได้ค้างรับ            106.92            142.76         165.42  

ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนบริษัททีเกียวข้องกนั                61.37              79.44           97.99  

สินค้าคงเหลือ   - สทุธิ            248.42            247.20         274.05  

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน            319.18            203.68         257.64  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      1,612.84      1,620.75    3,074.66  

เงินลงทุนระยะยาว               49.54              60.46           61.58  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ  

และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

        1,855.04         2,091.24      1,861.98  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับัญชี                      -             111.76           98.78  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน             235.39            268.08         255.72  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       2,139.97      2,531.55    2,278.06  
รวมสินทรัพย์      3,752.81      4,152.30    5,352.72  

หนีสินหมนุเวียน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน            762.58            720.07         293.91  

เจ้าหนีการค้า            167.57            167.03         119.76  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีสินภายใต้

สญัญาเช่าการเงิน ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 
           368.37            340.84         128.16  

หนีสินหมนุเวียนอืน                  562.14            726.08         586.73  

รวมหนีสินหมุนเวียน      1,860.66      1,954.02    1,128.56  
หนีสินไม่หมุนเวียน    
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บริษัท เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนีสินตาม

สญัญาเช่าการเงิน 
           375.15            329.21         158.02  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน               95.85              81.99         134.46  

หนีสินไม่หมนุเวยีนอืน            120.57            150.01         147.05  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน         591.57         561.21       439.53  
รวมหนีสิน      2,452.23      2,515.23    1,568.09  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

 ทนุจดทะเบียน         2,500.00            873.30      2,663.57  

 ทนุทีออกและชําระแล้ว         1,647.74            873.30      1,751.12  

 ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ -                      -          784.50  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญับริษัทย่อย               75.59              79.74           94.37  

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ                      -                      -               5.14  

กําไร (ขาดทุน) สะสม (630.16)            443.63         662.54  

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น                 2.62              10.59           11.98  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่      1,095.79      1,407.26    3,309.65  

ส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ            204.79            229.81         474.98  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       1,300.58      1,637.07    3,784.63  
รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น      3,752.81      4,152.30    5,352.72  

 

บริษัท เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
งบกําไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 

รายการในงบกําไรขาดทุน    

รายได้จากการขายและบริการ - สทุธิ           2,643.19     2,936.87       2,864.30 

รายได้ค่าเช่าและบริการ และอืน ๆ              154.38        165.01          195.57 

รวมรายได้        2,797.57   3,101.88     3,059.87 

ต้นทนุขายและต้นทุนการให้บริการ           1,637.27      1,840.74        1,795.39  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร              714.64         762.86           736.04  

คา่ตอบแทนผู้บริหาร              132.61         120.10           103.78  

รวมค่าใช้จ่าย        2,484.52    2,723.69      2,635.21  
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้          313.05       378.19        424.66  

ต้นทนุทางการเงิน              (120.00)  (114.99)  (76.67)  

ส่วนแบ่งเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสีย (0.07)              0.45                0.81  

กําไรก่อนภาษีเงินได้          192.98       263.65        348.80  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (46.32)  (63.71)  (71.16)  

กําไรสําหรับปี          146.66       199.94        277.64  
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บริษัท เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท) 2554 2555 2556 

เงินสดสุทธิได้มาจาก ( ใช้ไปใน ) กิจกรรมดาํเนินงาน 477.33 473.04 453.51 

เงินสดสุทธิได้มาจาก ( ใช้ไปใน ) กิจกรรมการลงทนุ (154.45) (237.14) 61.86 

เงินสดสุทธิได้มาจาก ( ใช้ไปใน ) กิจกรรมจดัหาเงิน (381.49) (242.04) 773.44 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง ) 
สุทธ ิ

(58.61) (6.14) 1,288.81 

  

บริษัท เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) งบการเงินรวม 
อัตราส่วนทางการเงิน 2554 2555 2556 
อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.87 0.83 2.72 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.47 0.48 2.02 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.28 0.25 0.29 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า (เท่า) 3.64 4.01 3.97 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (วนั ) 98.81 89.71 90.62 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.84 7.43 6.89 

ระยะเวลาขายสินค้าคงเหลือ (วนั) 52.62 48.47 52.26 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี  (เท่า)            10.10         11.00           12.52  

ระยะเวลาชําระหนี (วนั) 35.64 32.72 28.75 

Cash Cycle (วนั) 115.78 105.46 114.13 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร 

อตัรากําไรขนัต้น (%) 38.06% 37.32% 37.32% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.00% 7.26% 8.00% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 3.73% 5.45% 8.23% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 9.65% 13.51% 10.67% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.80% 4.28% 5.30% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 18.98% 24.40% 26.73% 

อตัราหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.75 0.78 0.64 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า)  1.89 1.54 0.41 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า)  4.84 5.55 11.65 
 

 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

64 

                                                  

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2554-2556 เท่ากับ 2,797.57 ล้านบาท 3,101.88 ล้านบาท และ 3,059.87 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

รายได้รวมในปี 2555 เพิมขึน 304.31 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 10.88  ขณะทีรายได้รวมในปี 2556 ลดลง 42.01 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 1.35 โดยสาเหตทีุรายได้มีการเปลียนแปลงสามารถอธิบายได้ตามแตล่ะสายผลิตภัณฑ์ดงันี 

 รายได้จากธุรกิจสือสิงพิมพ์และโฆษณา (Printing and Publishing Business) ในปี 2554-2556 มีจํานวน 1,676 ล้าน

บาท 1,737 ล้านบาท และ 1,596 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายได้ในปี 2555 เพิมขึน 61 ล้านบาทหรือเพิมขึนร้อยละ 

3.64  เนืองจากรายได้โฆษณาในสิงพิมพ์และรายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษทีเพิมขึนร้อยละ 6 จากปี 2554 ขณะทีปี 

2556 รายได้ลดลง 141 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.12 เนืองจากรายได้โฆษณาในสิงพิมพ์และรายได้จากการจัด

กิจกรรมพิเศษลดลงร้อยละ 8.57 

 รายได้จากธุรกิจบริการด้านการพิมพ์ (Printing Services Business) ในปี 2554–2556 มีจํานวน 500 ล้านบาท 522 ล้าน

บาท และ 460 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเพิมขึน 22 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 4.40 ในปี 2555 เนืองจากมีรายได้งาน

พิมพ์ให้ลูกค้าภายนอกเพิมขึน  ขณะทีปี 2556 ลดลง 62 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11.88 จากปี 2555 เนืองจากงาน

พิมพ์ให้ลกูค้าภายนอกลดลง 

 รายได้จากธุรกิจสือการศึกษาและบันเทิง (Edutainment Business) ในปี 2554–2556 มีจํานวน 356 ล้านบาท 440 ล้าน

บาท และ 465 ล้านบาท โดยเพิมขึน 84 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ในปี 2555 และ 2556 ตามลําดบั โดยปี 2556 

รายได้ส่วนใหญ่เพิมขึนจากรายได้จากรายการทีวดีาวเทียม คดิส์โซน ทีเริมดาํเนินการในปลายปี 2555 

 รายได้จากธุรกิจกระจายภาพและเสียงและสือสมัยใหม่ (Broadcasting and New Media Business) ในปี 2554 - 2556 

มีจํานวน 666 ล้านบาท 737 ล้านบาท และ 696 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายได้ในปี 2555 เพิมขึนจํานวน 71 ล้านบาท 

หรือเพิมขึนร้อยละ 10.66 จากปี 2554 เนืองจากรายได้โฆษณาจากสือโทรทัศน์และวิทยุเพิมขึนร้อยละ 14 และรายได้

โฆษณาจากสือใหม่เพิมขึนร้อยละ 33 ขณะทีปี 2556 รายได้ลดลง 41 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.56 เนืองจากในปี 

2556 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากร่วมผลิตรายการให้มลูนิธิรามาธิบดี รายได้จากละครเวที รวมถึงการลดลงของรายได้จาก

การจัดกิจกรรมพิเศษ 

 รายได้จากธุรกิจบริการขนส่งสินค้า (Logistic Business) ในปี 2554-2556 มีจํานวน 262 ล้านบาท 242 ล้านบาท และ 

249 ล้านบาท ตามลําดบั โดยปี 2555 มีรายได้ลดลง 20 ล้านบาท เนืองจากการชะลอการรับบริการขนส่งภายนอกทีมี

อัตรากําไรตํา ขณะทีปี 2556 มีรายได้เพิมขึน 7 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 2.89 เนืองจากมีการรับบริการขนส่ง

ภายนอกเพิมขึน 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

ในปี 2554-2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและให้บริการเท่ากับ 1,637.27 ล้านบาท 1,840.74 ล้านบาท และ 1,795.39 ล้านบาท 

ตามลําดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.94 ร้อยละ 62.68 และร้อยละ 62.68 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ สําหรับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2554–2556 มีจํานวนเท่ากับ 714.64 ล้านบาท 762.86 ล้านบาท และ 736.04 ล้านบาท 
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ตามลําดับ โดยปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึนจํานวน 48.22 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 6.75 เมือเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการทีเพิมขึนจากการขยายตัวทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขนส่งรวมลดลงร้อยละ 11 เนืองจากการบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึน ขณะที

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 ลดลงจํานวน 26.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.52  เนืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการ

บริหารจัดการควบคมุค่าใช้จ่ายทุกด้านอย่างตอ่เนือง 

 

กําไรสุทธิ  

ในปี 2554 – 2556 กําไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 104.28 ล้านบาท 169.05 ล้านบาท และ 251.72 ล้านบาท 

ตามลําดบั และมีอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.73 ร้อยละ 5.45 และร้อยละ 8.23 ในปี 2554-2556 ตามลําดบั โดยอัตรากําไร

สุทธิเพิมขึนในปี 2555 และ 2556 เนืองจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการควบคมุค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ลดลงอย่างต่อเนืองตงัแต่ปี 2555 อีกทัง บริษัทฯ ยังมีต้นทุนทางการเงินลดลงจํานวน 5.01 ล้านบาท ในปี 2555 และ  38.31 ล้าน

บาท ในปี 2556 โดยต้นทนุทางการเงินในปี 2556 ลดลงร้อยละ 33.32 เนืองจากบริษัทฯ ได้ใช้เงินทีได้รับจากการเพิมทุนมาชําระคืน

เงินกู้ระยะสนัเป็นการชัวคราวเพือลดคา่ใช้จ่ายดอกเบีย  

 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ 31 ธันวาคม 2554 – 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 3,752.81 ล้านบาท 4,152.30 ล้านบาท และ 5,352.72 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยสินทรัพย์รวม ณ สินปี 2555 เพิมขึนจํานวน 399.49 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 10.65 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

การเพิมขึนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 236.19 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 12.73 จากปี 2554 เนืองจากการรวม

สินทรัพย์ของมหาวทิยาลัยเนชัน ภายหลงัการชําระค่าใบอนุญาตงวดแรกในเดือน มีนาคม 2555 และการเพิมขึนของลูกหนีการค้า 

(ไม่รวมลูกหนีการค้าในกิจการทีเกียวข้องกนั) จํานวน 73.51 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 10.57 เนืองจากบริษัทฯมีรายได้จากการ

ขายและบริการเพิมขึนในปี 2555 รวมทังรายได้ค้างรับทีเพิมขึน 35.84 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 33.52 จากรายได้โครงการจาก

การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ซึงมีการให้บริการบางส่วนแล้ว แต่จะออกใบแจ้งหนีเมือเสร็จสินโครงการ สําหรับสินทรัพย์รวมในปี 

2556 เพิมขึนจํานวน 1,200.42 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 28.91 ส่วนใหญ่เป็นการเพิมขึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดจํานวน 1,427.12 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 797.08 ซึงเป็นเงินฝากธนาคารทีกลุ่มบริษัทได้จากการเพิมทุนในช่วงกลางปี 

2556 และนําฝากธนาคารและสถาบันการเงินไว้ก่อนทีจะใช้ลงทุนในโครงการทีวีดิจิตอลและธุรกิจทีเกียวข้องในปี 2557  ขณะที

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 208.91 ล้านบาท จากปี 2555 ซึงเกิดจากการตดัค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์สําหรับปี

จํานวน 215.44 ล้านบาท 

 

หนีสิน 

บริษัทฯ มีหนีสินรวมจํานวน 2,452.23 ล้านบาท 2,515.23 ล้านบาท และ 1,568.09 ล้านบาท ณ สินปี 2554-2556 ตามลําดบั 

หนีสินรวม ณ สินปี 2555 เพิมขึน 63.00 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 2.57 จากปี 2554 ส่วนใหญ่เพิมขึนจากเจ้าหนีอืนจํานวน 

130.00 ล้านบาท ซงึเกิดจากสญัญาโอนสิทธิการรับใบอนญุาตจดัตงัมหาวทิยาลัยเนชนัจํานวนรวม 155.00 ล้านบาท โดยได้ชําระ
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เป็นเงินสด ณ วนัทําสญัญาจํานวน 25.00 ล้านบาท ขณะทีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 

42.51 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวมลดลง 54.20 ล้านบาท เนืองจากการชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวตาม

กําหนดในระหว่างปี  355.34  ล้านบาท แตข่ณะเดยีวกนัในช่วงปลายปี 2555 บริษัทฯ ได้รับเงินกู้ระยะยาวเพิมขึน 300.00 ล้านบาท 

เพือใช้ในการปรับปรุงอาคารสํานักงาน สตูอิโอ และลงทุนในอุปกรณ์ทางเทคนิคสําหรับสือโทรทัศน์  และเพือเตรียมชําระค่า

ใบอนุญาตมหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สําหรับหนีสินรวมปี 2556 ลดลงจํานวน 947.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

37.66 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินจํานวน 426.15 ล้านบาท เนืองจาก

ได้ใช้เงินทีได้รับจากการเพิมทุนมาชําระคืนเงินกู้ระยะสันตามทีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น และการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบันการเงินรวมจํานวน 349.92 ล้านบาท จากการชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวระหว่างปี รวมทังการลดลงของเจ้าหนีอืนจํานวน 

130.00 ล้านบาท จากการชําระเงินตามสัญญาโอนสิทธิการรับใบอนุญาตจัดตงัมหาวิทยาลยัเนชนัในส่วนทีเหลือ 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สินปี 2554-2556 มีจํานวน 1,095.79 ล้านบาท 1,407.26 ล้านบาท และ 3,309.65 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สินปี 2555  เพิมขึน 311.47 ล้านบาท จากปี 2554 ซึงมาจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ 

สําหรับปี 2555 จํานวน 169.05 ล้านบาท และในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทําการลดทุนจดทะเบียนชําระแล้ว เพือชดเชยผลขาดทุน

สะสม ส่งผลให้ทนุจดทะเบียนชําระแล้วลดลงจาก 1,647.74 ล้านบาท เป็น 873.30 ล้านบาท สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ณ สินปี 2556 เพิมขึนจํานวน 1,902.39 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 135.18 เนืองจากระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้น

สามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 1,647.74 ล้านบาท และมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน 

(ESOP) และการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ (NMG-W3) จํานวน .  ล้านบาท และ 1.88 ล้านบาท ตามลําดบั รวมถึง

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสําหรับปี 2556 จํานวน 251.72 ล้านบาท 

 

สภาพคล่อง 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 179.04 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม

ดําเนินงานจํานวน 473.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกําไรสําหรับปี 2555 จํานวน 199.94 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปใน

กิจกรรมการลงทนุจํานวน 237.14 ล้านบาท โดยเป็นการซืออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจํานวน 265.82 ล้านบาท ซึงเป็น

การปรับปรุงอาคารสํานักงานให้เช่า ปรับปรุงอาคารมหาวิทยาลัยเนชัน และการปรับปรุงสตูดิโอ และอุปกรณ์ทีเกียวกับธุรกิจ

โทรทัศน์เพิมเตมิระหวา่งปี  สําหรับกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 242.04 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่เป็นการ

จ่ายชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 355.34 ล้านบาท จ่ายดอกเบียจํานวน 93.45 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ยืม

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 42.51 ล้านบาท และจ่ายชําระหนีสัญญาเช่าทางการเงิน 34.93 ล้านบาท ขณะทีมีเงินสดรับจากการ

กู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 300.00 ล้านบาท  

 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 1,606.17 ล้านบาท เป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม

ดําเนินงานจํานวน 453.51 ล้านบาท ซึงมาจากกําไรสําหรับปี 2556 จํานวน 277.64 ล้านบาท ขณะทีมีกระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมลงทุนจํานวน 61.86 ล้านบาท โดยรายการหลักเป็นเงินสดรับจากการชําระค่าหุ้นของผู้ ถือหุ้ นรายย่อยของบริษัทย่อยรวม 
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400.81 ล้านบาท ขายทีดินทีไม่ได้ใช้งาน อุปกรณ์และยานพาหนะรวม 51.16 ล้านบาท ในขณะทีมีรายการเงินสดจ่ายเพือปรับปรุง

อาคาร สตดูโิอ พาหนะและอปุกรณ์รวม 45.03 ล้านบาท ซอืสินทรัพย์ทีไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าลิขสิทธิ ของบริษัทย่อยรวม 31.29 ล้าน

บาท และลงทุนเพิมทุนในบริษัทเนชันยูและเงินลงทุนชัวคราวระยะเวลา 4-6 เดือน 130.00 ล้านบาท และ 138.32 ล้านบาท 

ตามลําดบั และจ่ายเงินประกนัค่าประมลูใบอนญุาตทีวีดจิิตอล 74.00 ล้านบาท   บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จํานวน 773.44 ล้านบาท โดยในระหว่างปีได้เงินสดรับจากการออกหุ้ นสามัญเพิมทุนสุทธิจากค่าใช้จ่าย 1,647.74 ล้านบาท  

ขณะเดียวกันได้ใช้เงินเพือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวตามข้อตกลงแก่สถาบันการเงินรวม 351.88 ล้านบาท คืนเงินกู้ ระยะสัน

ชวัคราว 426.15 ล้านบาท และคนืหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 36.05 ล้านบาท      

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการขายโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ช่องทีวีดาวเทียม รายการวิทยุ เว็บไซต์  ซึง

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทําขึนเพือเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทังนี การเติบโตของมูลค่างบ

โฆษณาจะขึนอยู่กบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึงในปี 2556 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรมโฆษณา

และอุตสาหกรรมสือโทรทัศน์ ซึงเกียวข้องกับรายได้มาซงึสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในครังนี มีรายละเอียดดงันี  

 

สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) ระบุว่า ไตรมาส 3 ปี 

2556 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 2.7 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นอัตราการขยายตวัตํา

ทีสุดในรอบ 6 ไตรมาส ทังนี ปัจจยัสนับสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจไตรมาส 3 มาจากการขยายตวัของการท่องเทียวและการใช้

จ่ายของนกัท่องเทียวเป็นหลกั โดยในไตรมาส 3 มีจํานวนนักท่องเทียวต่างชาติ 6.7 ล้านคน และมีรายได้จากนักท่องเทียวต่างชาต ิ

3.2 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิมขึนร้อยละ 26.1 และร้อยละ 32.7 ตามลําดบั เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะทีการ

บริโภคเอกชน ลดลงร้อยละ 1.2 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าทีขยายตัวร้อยละ 2.5 เนืองจากการลดลงของยอดจําหน่ายรถยนต์ใน 

ไตรมาสนี ซึงเป็นผลจากการสินสุดมาตรการคืนภาษีรถยนต์คนัแรก ขณะทีหมวดการใช้จ่ายอืนๆ ยังขยายตัวปกติ นอกจากนี 

สาเหตทีุทําให้เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2556 มีการขยายตัวไม่มาก เนืองจากการลดลงของการลงทุน การส่งออก รายได้ภาคเกษตร 

และภาคอุตสาหกรรม ดงันี 

 การลงทุนรวมขยายตัวลดลงร้อยละ 6.5 เป็นผลจากการลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ 16.2 เนืองจากมีการเบิกจ่าย

งบประมาณค่อนข้างตํา ส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 3.3 เนืองจากฐานระยะเดียวกันของปีก่อนขยายตัวสูง

ภายหลังการฟืนตัวจากสถานการณ์นําท่วมปี 2554 อย่างไรก็ดี ภาคก่อสร้างเอกชนขยายตวัเพิมขึนร้อยละ 4.8 ซึงโดย

ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในพืนทีซึงอยู่บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้ารางคู่และรถไฟความเร็วสูงทีรัฐบาล

มีแผนการลงทนุ 

 การส่งออกสินค้ามีมลูค่า 57,964 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตวัลดลงร้อยละ 1.8 เนืองจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและ

สหภาพยโุรปยงัไม่ฟืนตวัเตม็ที 

 ภาคเกษตรกรรมขยายตวัลดลงร้อยละ 0.7 เนืองจากพืชผลสําคญั เช่น ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ประสบปัญหาภัยแล้ง 

และมีปัญหาโรคกุ้ งตายด่วน ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 1.4 
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 ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัลดลงร้อยละ 0.4 ตามการส่งออกทีลดลงและปริมาณการผลิตรถยนต์ทีลดลง 
 

ทงันี เมือรวม 9 เดือนแรกของปี สศช.คาดว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.7 และทังปี คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.0 (สภาวะ

ปกต ิโดยไม่ได้นําสถานการณ์การเมืองมาร่วมการพิจารณา) ซึงตํากว่าช่วงการประมาณการเดิมทีคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2556 จะ

ขยายตัวร้อยละ 3.8 – 4.3 เนืองจากการส่งออกในปี 2556 ขยายตวัตํากว่าการคาดการณ์ และปริมาณการผลิตรถยนต์ทังปีมี

แนวโน้มตํากวา่เป้าหมายการผลิตของภาคเอกชนที 2.50 ล้านคนั รวมทัง การดําเนินการตามแผนการลงทุนทีสําคญัของภาครัฐไม่

เป็นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ ขณะทีมูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐไม่เพิมขึนจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี การ

บริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมในปี 2556 ขยายตวัเพิมขึนเล็กน้อย อยู่ทีร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.9 ตามลําดบั 

 

แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจ ปี 2557 

สําหรับปี 2557 สศช.คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4 – 5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกทีมี

แนวโน้มปรับตวัดีขึนจากปี 2556 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ประมาณการเศรษฐ 

กิจโลกปี 2557 จะขยายตวัร้อยละ 3.5 จากปี 2556 ทีคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 2.9  ซึงจะเป็นโอกาสให้ภาคการส่งออกของไทย

กลับมาขยายตวัได้ปกติในอัตราร้อยละ 7 เช่นทีผ่านมา และการฟืนตวัของภาคการส่งออกดังกล่าวจะเป็นฐานรายได้ให้การใช้จ่าย

ภาคครัวเรือนและการลงทนุปรับตวัดขีึน ประกอบกบัแรงขบัเคลือนจากการดาํเนินงานตามแผนการลงทุนทีสําคัญๆ ของภาครัฐ อัน

ได้แก่ แผนบริหารจัดการทรัพยากรนํา วงเงิน 350,000 ล้านบาท และแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานคมนาคมขนส่งของ

ประเทศ วงเงิน 2,000,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังมีข้อจํากัดทีสําคัญจากหลาย

ปัจจยั ดงันี 

 การส่งออกยังมีความเสียงทีจะขยายตวัตํากว่าศกัยภาพ เนืองจาก 1) การลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

ราคาและต้นทุนการผลิตของไทยและภูมิภาคเอเชียโดยรวม จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรและเงินเยน 

และการปรับตวัเพิมขึนของคา่แรง  2) การฟืนตวัอย่างล่าช้าของการผลิตและส่งออกสินค้าประมงและอุตสาหกรรมแปรรูป

สตัว์นําจากปัญหาโรคกุ้งตายดว่น และ 3) ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มอ่อนตวั 

 การขยายตวัของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแรงต้านจากฐานทีสูงในปี 2556 และความระมัดระวงัในการปล่อยสินเชือ

ของสถาบนัการเงินภายใต้ภาวะหนีสินภาคครัวเรือนทีอยู่ในระดบัสูง 

 การขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มทีจะเป็นไปอย่างช้าๆ และมีความเสียงทีจะได้รับผลกระทบจากการ

อ่อนคา่ของเงินเยน 

 การออกกฎหมายการท่องเทียวของจีน ทีมีผลบังคบัใช้เมือวนัที 1 ตลุาคม 2556 ทีผ่านมา ทําให้ต้นทุนการเดินทางออกไป

ท่องเทียวของนักท่องเทียวจีนเพิมสูงขึน อาจส่งผลกระทบตอ่จํานวนนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาท่องเทียวในประเทศไทย 

 

อตุสาหกรรมโฆษณา 

ข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสือแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : “MAAT”) ระบุว่า 

อตุสาหกรรมโฆษณาในปี 2556 มีมูลค่ารวมทังสิน 135,806 ล้านบาท ขยายตวัเพิมขึนร้อยละ 3.00 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที

ผ่านมา ซงึมีมลูคา่โฆษณา 131,410 ล้านบาท โดยสาเหตทีุอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2556 ขยายตวัในระดับตํากว่าทีคาดการณ์ไว้ที

ร้อยละ 10.00 เมือช่วงต้นปี 2556 ว่า เป็นผลจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก โดยผู้ ผลิตสินค้าอุปโภค
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บริโภครายใหญ่ได้ลดงบโฆษณาตามมูลค่าการใช้จ่ายของผู้ บริโภคทีลดลง ประกอบกับการชะลอการใช้งบโฆษณาเนืองจาก

สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศช่วงปลายปี ทังนี สือทีมีมลูค่าโฆษณาขยายตัวเพิมขึน ได้แก่ สือโทรทศัน์ (ช่องรายการโทรทัศน์ฟรี

ทีว)ี สือโทรทัศน์ (เคเบิลทีวแีละช่องทีวีดาวเทียม)  สือหนงัสือพิมพ์ สือเคลือนที และสืออินเตอร์เน็ต มีการขยายตัวร้อยละ 2.00 ร้อยละ 

23.00 ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 19.00 และร้อยละ 34.00 ตามลําดบั ขณะทีงบโฆษณาผ่านสือวิทยุไม่มีการขยายตัวและสือทีมีการขยายตวั

ลดลง ได้แก่ สือนิตยสาร สือโรงภาพยนตร์ สือนอกบ้าน และสือภายในร้านค้า มีการขยายตวัลดลงร้อยละ 4.00  ลดลงร้อยละ 5.00 

ลดลงร้อยละ 8.00 และลดลงร้อยละ 4.00 ตามลําดบั โดยมลูค่าโฆษณาของสือแต่ละประเภท มีรายละเอียดในตารางด้านล่างนี 

 

ตารางท ี25 มลูค่าโฆษณาผ่านสือประเภทต่างๆ ปี 2555 – 2556  

สือ 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 

% ของมลูค่า

โฆษณา

ทงัหมด 

ปี 2556 

(ล้านบาท) 

% ของมลูค่า

โฆษณา

ทงัหมด 

ประมาณการ 

ปี 2557 

(ล้านบาท) 

% ของมลูค่า

โฆษณา

ทงัหมด 

สือโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) 68,105 52.00 69,249 50.00 70,800 48.00 

สือโทรทัศน์ 

(เคเบิลทีวแีละทีวดีาวเทียม) 

9,653 7.00 15,153 11.00 14,200 10.00 

สือโทรทัศน์ (ทีวีดจิิตอล) - - - - 4,300 3.00 

รวมสือโทรทัศน์ 77,758 59.00 84,402 61.00 89,300 61.00 

สือวทิย ุ 6,628 5.00 6,616 5.00 6,600 5.00 

สือหนงัสือพิมพ์ 20,047 15.00 20,749 15.00 21,400 15.00 

สือนิตยสาร 6,054 5.00 5,793 4.00 5,600 4.00 

สือโรงภาพยนตร์ 7,915 6.00 7,527 5.00 7,500 5.00 

สือนอกบ้าน 4,532 3.00 4,153 3.00 3,900 3.00 

สือเคลือนที 2,960 2.00 3,512 3.00 4,000 3.00 

สือภายในร้านค้า 2,733 2.00 2,623 2.00 2,600 2.00 

สืออินเตอร์เน็ต 2,783 2.00 3,733 3.00 5,100 3.00 

รวม 131,410 100.00 139,106 100.00 146,000 100.00 
สําหรับปี 2557 MAAT คาดการณ์วา่ ผลจากการฟืนตวัของเศรษฐกิจในช่วงครึงปีหลงัของปี 2557 การปรับขึนราคาค่าโฆษณาของ 

 

สือประเภทต่างๆ และการเพิมงบโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตสินค้าบริการเพือสนับสนุนการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด จะทําให้

มลูค่าโฆษณาโดยรวม จะเติบโตเพิมขึนประมาณร้อยละ 5.00 มาอยู่ทีประมาณ 146,000 ล้านบาท และสือทีมีมูลค่าโฆษณา

เพิมขึนได้แก่ สือโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) สือหนังสือพิมพ์ สือเคลือนที และสืออินเตอร์เน็ท โดยมีการขยายตวัร้อยละ 2.00 ร้อยละ 3.00 

ร้อยละ 14.00 และร้อยละ 37.00 ตามลําดบั 

 

อตุสาหกรรมสือโทรทศัน์ 

ข้อมลูจาก MAAT พบว่า สือโทรทัศน์เป็นสือโฆษณาทีได้รับความนิยมสูงสุดอย่างต่อเนือง โดยในปี 2556 มลูค่าโฆษณาผ่านสือ

โทรทัศน์โดยรวมมีจํานวน 84,402 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของมูลค่าโฆษณาทังหมด เนืองจากเป็นสือทีมีประสิทธิภาพ

ทีมา : สมาคมมีเดียเอเยนซแีละธุรกิจสอืแห่งประเทศไทย  
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สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทกุกลุ่มอย่างทวัถึงกว่าสือโฆษณาประเภทอืน ประกอบกบัการขยายตวัอย่างต่อเนืองของจํานวนครัวเรือนที

ติดตงัเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ซึงสาเหตุทีเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา 

เนืองจากคณุภาพสญัญาณในการรับชมทีชดัเจน ช่องรายการการมีความหลากหลาย รวมทงั ราคาติดตงัและค่าสมาชิกทีถูกลงมาก 

โดยในปี 2556 พบวา่อตัราเข้าถึงครัวเรือนทวัประเทศของเคเบิลทีวแีละทีวดีาวเทียมเพิมขึน มาอยู่ทีร้อยละ 66 ของจํานวนครัวเรือน

ทวัประเทศทีมีทงัสินจํานวน 22.6 ล้านครัวเรือน จากเดิมร้อยละ 64 ในปี 2555 ร้อยละ 50 ในปี 2554 ร้อยละ 44 ในปี 2553 ร้อยละ 

31 ในปี 2552 ส่งผลให้มลูค่าโฆษณาผ่านสือโทรทศัน์ประเภทเคเบิลทีวแีละทีวีดาวเทียมขยายตวัเพิมขึนอย่างต่อเนือง  อย่างไรก็ด ี 

ข้อมลูจากศนูย์วิจัยและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“SCB Economic Intelligence Center : “EIC”) ระบุแม้

ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมาจํานวนครัวเรือนทีตดิตงัเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจะเพิมขึนอย่างก้าวกระโดด แต่เนืองจากความนิยมในการ

รับชมฟรีทีว ี6 ช่องหลกัทีสงูถึงร้อยละ 62 ของจํานวนครัวเรือนทวัประเทศ เป็นสาเหตใุห้บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ  ยังคง

เน้นการโฆษณาผ่านฟรีทีวีเป็นหลัก ช่องฟรีทีวีจึงมีอํานาจต่อรองเรืองอัตราค่าโฆษณาสูงกว่าช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม โดย

ปัจจบุนัอตัราคา่โฆษณาบนฟรีทีวสีูงกวา่ช่องเคเบิลทีวแีละทีวดีาวเทียม 20 – 30 เท่า ส่งผลให้มลูค่าเงินโฆษณาส่วนใหญ่ยังกระจุก

ตวัอยู่ทีช่องฟรีทีวี แต่หากพิจารณาเทียบฐานจํานวนผู้ ชมระหว่างช่องฟรีทีวีกับเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม จะพบว่า ในช่วงเวลา

ทัวไป (Non – prime time) ช่องเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีจํานวนผู้ชมค่อนข้างใกล้เคียงกับฟรีทีวี และในบางช่องรายการ เช่น 

ช่องรายการเพลงและภาพยนตร์กลับได้รับความนิยมสูงกว่าฟรีทีวีบางช่อง เช่น ช่อง 11 ช่องทีบีพีเอส ยกเว้นช่วงเวลาไพร์มไทม์ 

(Prime – time ตงัแต่ 18.30 – 22.30 น.) ทีฟรีทีวีจะได้รับความนิยมมากกว่าเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมประมาณ 2 เท่า ซึงข้อมลูที

พบวา่สดัส่วนจํานวนผู้ชมช่องเคเบิลทีวแีละทีวดีาวเทียมทีสูงถึงร้อยละ 38 แต่กลับมีส่วนแบ่งรายได้จากมูลค่าเงินโฆษณาเพียงร้อย

ละ 14 นนั ได้แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดลุของส่วนแบ่งคา่โฆษณาเมือเทียบกับจํานวนผู้ชม ซงึมีความแตกตา่งถึงเกือบ 3 เท่า  

 

รูปภาพที 1 การกระจายตัวของเมด็เงินโฆษณา สัดส่วนผู้ชม และอัตราค่าโฆษณาของรายการ 

ของฟรีทวีีและเคเบลิทวีี/ ช่องทวีีดาวเทยีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทงันี EIC คาดการณ์วา่ ภายหลงัจากทีการประมลูใบอนุญาตทีวีดจิิตอลประเภทธุรกิจระดบัชาตไิด้เสร็จสินในเดือนธันวาคม 2556 จะ

ส่งผลให้การแข่งในอุตสาหกรรมสือโทรทศัน์ทีเดิมถกูผกูขาดโดยฟรีทีวี 6 ช่องเดมิ (ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 และช่องทีพีบี

ทีมา : บทวเิคราะห์ของ EIC เมือวนัที 21 พฤศจิกายน 2556 
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เอส) เปลียนแปลงไปสู่การแข่งขนัทีเสรีมากขึน จากการเกิดขึนของผู้ประกอบการทีวดีิจิตอลประเภทธุรกิจระดับชาติ จํานวน 24 ช่อง 

ใน 4 หมวดหมู่ อันได้แก่ 1) ช่องหมวดหมู่ทัวไป แบบความคมชัดสูง จํานวน 7 ช่อง 2) ช่องหมวดหมู่ทัวไป แบบความคมชัดปกติ 

จํานวน 7 ช่อง 3) ช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จํานวน 7 ช่อง และ 4) ช่องหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 ช่อง โดย

บริษัทหลกัทรัพย์ ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั (“CIMBS”) คาดการณ์วา่การเกิดขึนของทีวดิีจิตอลจะช่วยเร่งให้เม็ดเงินโฆษณาผ่าน

สือโทรทัศน์โดยรวมเตบิโตขึนร้อยละ 10 – 15 ในช่วงปี 2557 – 2561 นอกจากนี EIC คาดการณ์วา่ งบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์จะเกิด

การกระจายตวัอย่างสมดลุมากขึนตามจํานวนฐานผู้ชม เนืองจากทีวดีจิิตอลมีระบบการวดัเรตตงิทีแม่นยํา ซงึจะสร้างความน่าเชือถือ

ให้แก่ผู้ซอืเวลาโฆษณามากกว่าระบบเดิม อีกทงั ยงัมีจํานวนช่องรายการทีวีดิจิตอลทีมากถึง 48 ช่อง และมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ที

ชดัเจน ทําให้ผู้ ซอืโฆษณาสามารถเลือกซือเวลากับช่องทีตรงตามกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน โดย EIC ประเมินตามสมมติฐานของ

จํานวนผู้ชมบนฟรีทีวแีละเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียมในปัจจุบนัเทียบกับเม็ดเงินโฆษณารวมทีจะมีการกระจายตวัอย่างสมดลุ พบว่า ช่อง

หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดสูงจะมีส่วนแบ่งค่าโฆษณาสูงสุด รองลงมาได้แก่ ช่องหมวดหมู่ทัวไปแบบความคมชัดปกติ  ช่อง

บริการสาธารณะ ช่องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ  และช่องหมวดหมู่เดก็ เยาวชน และครอบครัว ตามลําดบั  

 

รูปภาพที 2  แนวโน้มงบโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ในช่องโทรทัศน์ประเภทต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2554      2555     2556F     2557F    2558F    2559F    2560F     2561F   2562F    2563F    2564F     2565F 

หน่วย : ล้านบาท 

ทีมา : บทวเิคราะห์หลกัทรพัย์ WORK ของ CIMBS เมอืวนัที 24 ธนัวาคม 2556 

ช่องโทรทศัน์ระบบอนาล็อค          ช่องรายการทีวีดิจิตอล                 ช่องทีวีดาวเทียม        ช่องทีวีทีมีค่าใช้จ่ายในการรับชม 
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รูปภาพที 3 สมมติฐานการกระจายตัวของงบโฆษณาเมือเทียบกับสัดส่วนผู้ชม*  

โดยจําแนกตามหมวดหมู่รายการบนทวีีดิจิตอล 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทงันี MAAT เห็นว่า การเกิดขึนของทีวีดิจิตอลจะทําให้งบโฆษณาของช่องโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิมทีมีส่วนแบ่งงบโฆษณาระดับสูง เช่น 

ช่อง 7 ช่อง 3 มีการกระจายตัวไปยังช่องโทรทัศน์อืนเพิมขึน ทําให้อัตราค่าโฆษณาโดยรวมจะลดลง เนืองจากผู้ ซือโฆษณามี

ทางเลือกในการใช้ช่องโฆษณาทางโทรทัศน์มากขึน โดย MAATคาดการณ์ว่า ในปี 2557 มลูค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) 

และสือโทรทัศน์ (เคเบิลทีวแีละทีวดีาวเทียม) จะมีสัดส่วนร้อยละ 48.00 และร้อยละ 10.00 ของมูลค่าโฆษณาทังหมด ตามลําดบั ซึง

ลดลงจากร้อยละ 50.00 และร้อยละ 11.00 ในปี 2556 ขณะทีมูลค่าโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ (ทีวีดิจิตอล) ในปี 2557 จะมีมูลค่า

โฆษณา ประมาณ 4,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 ของมูลค่าโฆษณาทังหมด อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า 

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทีวีอาจเผชิญความท้าทายในการบริหารการเงิน เนืองจากการดําเนินงานในช่วงแรก จําเป็นต้องใช้เงิน

ลงทนุจํานวนมากสําหรับการประมูล การผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์  ขณะทีรายรับหลักมาจากค่าโฆษณา ซึงอยู่ในรูปแบบ

ทยอยรับ รวมถึงมีความเสียงทีอตัราค่าโฆษณาทีได้รับอาจไม่สูงเป็นไปตามทีคาดการณ์ หากช่องรายการไม่ได้รับความนิยม ดงันัน 

เพือให้สามารถแข่งขันดงึงบโฆษณาผ่านสือโทรทศัน์ทีมีมลูคา่มากกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์จําเป็นต้องแข่งขันกันผลิตหรือคัดเลือกเนือหารายการทีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ ชม

เป้าหมาย ขณะเดียวกนัต้องมีความแตกตา่งโดดเดน่จากผู้ประกอบการอืน  

 

ด้านเคเบิลทีวแีละช่องทีวีดาวเทียม EIC ประเมินวา่ ภายหลงัการเปลียนผ่านสู่ระบบดิจิตอลทีว ีธุรกิจเคเบิลทีวีและช่องทีวีดาวเทียม

ยงัสามารถเติบโตคู่ขนานไปกับทีวีดิจิตอลได้ เนืองจากมีหลายปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1) ในช่วงทีโครงข่ายฯ ของทีวีดิจิตอลยังไม่

หมายเหต ุ* เกบ็ข้อมูล ณ วนัที 6 – 15 กนัยายน 2556 
ทีมา : บทวเิคราะห์ของ EIC เมือวนัที 21 พฤศจิกายน 
2556 

 HD = ช่อง 3  ช่อง 7  ช่อง 9  
 วาไรตี = ช่องวาไรตี ช่องภาพยนตร์ ช่องเพลง ชอ่งอืนๆ  

และช่องเคเบลิทีวี/ทีวีดาวเทียม  
 ขา่ว = ช่องขา่ว 
 เด็ก =  ช่องเด็ก 
 สาธารณะ = ช่อง 5 ช่อง 11 ช่องทีพีบีเอส    
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ครอบคลุมทุกพืนทีทัวประเทศ6 ผู้ชมบางส่วนยังจําเป็นต้องรับชมช่องทีวีดิจิตอลผ่านช่องเคเบิลทีวีหรือช่องทีวีดาวเทียม 2) ช่อง

รายการบนเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมยังคงมีความหลายหลายมากกว่าและมีฐานคนดเูฉพาะกลุ่มอยู่ก่อนแล้ว เช่น ช่องการเมือง

ต่างๆ และ 3) ผู้ชมสามารถใช้งานเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมควบคู่กับทีวีดิจิตอล เนืองจากในแต่ละครอบครัวอาจมีเครืองรับ

มากกว่า 1 เครือง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจําเป็นต้องมีการปรับตัวทางธุรกิจทีเหมาะสม เช่น การ

พฒันาคณุภาพรายการและระบบออกอากาศ รวมทังเพิมบริการเสริมตา่งๆ เพือดึงดดูฐานผู้ชมให้ยังคงใช้บริการต่อไป  

                                                             
6  ตามประกาศ กสทช.เรืองหลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพิมเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ ประเภททีใช้คลนืความถีภาคพืนดนิ

ในระบบดิจิตอล พ.ศ. 2556 กําหนดให้ผู้ รับใบอนญุาตให้บริการโครงข่ายฯ ต้องขยายโครงข่ายให้สามารถครอบคลมุครัวเรือนทังประเทศ 

อย่างน้อยดงันี ร้อยละ 50 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีได้รับใบอนญุาต  ร้อยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 2 ปี นับ
จากวนัทีได้รบัใบอนญุาต ร้อยละ 90 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 3 ปี นบัจากวนัทีได้รับใบอนญุาต ร้อยละ 95 ของจํานวนครัวเรือนภายใน 
4 ปี นบัจากวนัทีได้รับใบอนญุาต 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

74 

                                                  

เอกสารแนบ 2 ข้อมลูทวัไปบริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน  จาํกัด (มหาชน) 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน  จํากัด (มหาชน) (“NBC”) ตงัขึนเมือวันที 8 มกราคม 2536 ภายใต้ชือ บริษัท แน็ทค่อน 

มีเดยี จํากัด  ด้วยทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพือประกอบธุรกิจผลิตรายการข่าวในรูปแบบตา่งๆ แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ฟรี

ทีว ีและเคเบิลทีว ีและร่วมผลติรายการวทิยทุางคลืน F.M. 90.5 MHz และข่าวต้นชัวโมง ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลืนต่างๆ โดย

ดําเนินการผ่านบริษัท เนชนั เรดโิอ เน็ทเวอร์ค จํากัด (“NRN”) ซงึ NBC  เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.98  

 

ในปี 2539 NBC เปลียนชือบริษัท เป็น “บริษัท เนชัน เทเลวิชัน จํากัด และเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีว ี

(ในปัจจบุนั ได้เปลียนชือเป็นสถานี โทรทัศน์ทีพีบีเอส) จากนันในปี 2540 NBC เปลียนชือบริษัทเป็น “บริษัท เนชัน บรอดแคสติง 

คอร์ปอเรชัน จํากัด” และในปี 2543  NBC ได้จัดตังสถานีข่าว 24 ชัวโมงแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชือสถานีโทรทัศน์  

“Nation Channel”  แพร่ภาพทางสถานีโทรทศัน์ระบบบอกรับสมาชิก UBC ช่อง 8  และนับแต่ปี 2546 เป็นต้นมา NBC  ได้เปลียน

และขยายช่องทางการแพร่ภาพสถานีโทรทัศน์ Nation Channel ให้กว้างขวางมากขึน เพือรองรับการเติบโตของธุรกิจเคเบิลทีวีและ

ทีวีดาวเทียมในอนาคต รวมทงั ได้ขยายธุรกิจสู่กลุ่มธุรกิจสือรูปแบบใหม่ (New Media) ด้วยการนําข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัทฯ 

มาพฒันาเป็นบริการด้านข้อมลูข่าวสารในรูปแบบตา่งๆ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสือสารรูปแบบใหม่ เช่น เวบ็ไซต์ โทรศัพท์ เคลือนที  

ไอพีทีวี อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ นอกจากนัน NBC ยังได้พัฒนารูปแบบการหารายได้โดยการนําเนือหาสาระ (Content) และข้อ

ได้เปรียบด้านต่างๆ จากการประกอบธุรกิจสือโทรทัศน์มาต่อยอดขยายไปสู่ธุรกิจเกียวเนือง เช่น  การผลิตและจําหน่าย VCD และ 

DVD  การจดัอบรมสัมมนา  การจดันําเทียว  การจัดกิจกรรมพิเศษ   

 

ในปี 2550 NBC รับโอนกิจการและธุรกิจรายการวิทยุของ NRN มาดําเนินการแทน โดยในปี 2552 NBC ได้ปิดกิจการของ NRN 

แล้วเสร็จ และรับเป็นตวัแทนในการดาํเนินธุรกิจสือรูปแบบใหม่แก่ NMG ทังหมด รวมถึง ร่วมผลิตรายการวิทยุเพือออกอากาศทาง

คลืน F.M. 102.0 MHz ภายใต้ชือสถานี "102 คลืนคนทํางาน"  นอกจากนี NBC ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจด

ทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ต่อมาในปี 2553 NBC เปิดตัวสถานีข่าวบันเทิง Mango TV ออกอากาศผ่าน

เคเบิลทีวีท้องถิน ทีวีดาวเทียม เว็บไซต์ จอโทรทัศน์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส โทรศพัท์เคลือนที รวมทัง ได้พัฒนา

รูปแบบการนําเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ของ NBC ผ่านทางสังคมออนไลน์มากยิงขึน เช่น พัฒนา Application ในการรับชม

สถานีโทรทศัน์ Nation Channel และ Mango TV ผ่านโทรศพัท์เคลือนที Smart Phone แท็บเล็ต นอกจากนี ได้เปลียนดาวเทียมใน

การส่งสัญญาณภาพและเสียงของสถานีโทรทัศน์ Nation Channel จากดาวเทียม ST-1 ระบบ C-Band เป็นดาวเทียมไทยคม 5 

ระบบ C-Band 

 

สําหรับปี 2554 – 2556 NBC มีการเปลียนแปลงและพฒันาทีสําคญั ดงันี 

ปี 2554   NBC มีมติให้ซือหุ้ นคืนเพือบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) จํานวนไม่เกินร้อยละ 5.80 ของหุ้นที

จําหน่ายได้ทังหมดแล้ว หรือไม่เกิน 10 ล้านหุ้น โดยกําหนดซือคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที 10 

พฤศจิกายน 2554 ถึง 9 พฤษภาคม 2555 
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  NBC เปิดตัวสถานีข่าวระวังภัย โดยออกอากาศทางเคเบิลทีวีท้องถิน ทีวีดาวเทียม เว็บไซต์ โทรศัพท์ 

เคลือนที  

  NBC ร่วมบริหารและผลิตรายการในช่อง ASEAN TV ร่วมกับบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ออกอากาศ

ทางทรูวิชนัส์ช่อง 99 และผ่านดาวเทียมไทยคม ระบบ C-Band  

  NBC รับจ้างมลูนิธิรามาธิบดีผลิตและบริหารสถานี Rama Channel โดยออกอากาศทางเคเบิลทีวีท้องถิน 

ทรูวชัินส์ช่อง 80  เว็บไซต์ โทรศพัท์เคลือนที Smart Phone 

  NBC ลงทุนระบบ Digital Publishing เพือผลิต E – Magazine 2 เล่ม คือ” VIEW” เพือนําเสนอภาพถ่าย

จากช่างภาพมืออาชีพ และ “LIKE” นําเสนอเนือหามาจาก Blogger ทีไม่มีการตพิีมพ์ในรูปแบบสิงพิมพ์ 

ปี 2555   NBC จดัตงับริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จํากัด 

และบริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ วิชัน จํากัด เพือประกอบธุรกิจผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ เพือเผยแพร่ผ่านสือ

โทรทศัน์ และสือรูปแบบใหม่ โดย NBC ถือหุ้นแตล่ะบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

  NBC นํา “โซเซียลทีวี” มาใช้กับ Nation Channel เพือสร้างการมีส่วนร่วมในรายการผ่านทางเครือข่าย

สงัคมแบบ “เรียลไทม์”  

ปี 2556  NBC พฒันาระบบ Social Media Monitoring เพือเป็นเครืองมือในการสนับสนุนการทํางานของ โซเชียล

ทีวีให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์และแอพพลิเคชันเพือรองรับ “Second Screen” 

ทําให้ผู้ชมรายการสามารถเข้าถึงรายการของสถานีได้ทกุช่องทาง 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 NBC มีทุนจดทะเบียน จํานวน 720,343,962 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 720,343,962 หุ้ น  

มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 534,412,647 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 

534,412,647 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ1.00 บาท โดย NBC มีบริษัทย่อย ดงันี 

 

ตารางท ี26 ข้อมลูบริษัทย่อยของ NBC ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 

บริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้นของ NBC 

(ร้อยละ) 
ลักษณะธุรกิจหลัก 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์มีเดีย จํากัด 

ทนุจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท  

99.99 สือโฆษณาทางสือรูปแบบใหม่ 

บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จํากดั 

ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

99.99 ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสือโทรทศัน์ 

บริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซ์ วชิัน จํากัด 

ทนุจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

99.99 ผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสือโทรทศัน์ 
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2.   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 

NBC และบริษัทย่อย  ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการข้อมลูข่าวสาร (Content Provider) และให้บริการโฆษณา

ผ่านสือประเภทตา่งๆ ดงันี 

2.1) สือโทรทัศน์  

ปัจจุบัน NBC เป็นผู้ก่อตังและดําเนินการสถานีข่าว Nation Channel โดยมีช่องทางการแพร่ภาพอย่างหลากหลาย เช่น 

เคเบิลทีว ีจานดาวเทียม เวบ็ไซต์ อปุกรณ์เคลือนที เช่น โทรศพัท์เคลือนที Smart Phone แท็บเล็ต นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้

ร่วมผลิตรายการโทรทศัน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กบัสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวช่ีองต่างๆ เช่น “รายการเรืองเด่นเย็นนี” 

ทางช่อง 3 “รายการ 5 เช้าข่าวด”ี ทางช่อง 5 เป็นต้น และ NBC ได้นําทรัพยากรจากการดําเนินธุรกิจโทรทัศน์ ไปต่อยอดใน

การดําเนินธุรกิจทีเกียวเนือง เช่น การผลิตและจําหน่าย VCD และ DVD  การจัดอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น 

 

ชือสถานี/ชือรายการ แนวคิดหลักของสถานี/รายการ ช่องทางรับชม  

สถานีโทรทศัน์ทีบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการ 

สถานีข่าว Nation Channel  

เริมออกอากาศปี 2543 

 

สถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชัวโมง

ซึงมุ่ งนํา เสนอข้อมูลข่าวสารอ ย่าง

ถกูต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อม

บทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่าง

รอบด้านจากทีมงานข่าวทีมีประสบ 

การณ์ 

 เคเบิลทีวท้ีองถิน 

 ที วีดาวเ ทียม ไทยคม -5  ระบบ C-Band 

ความถี 12355 MHz 

 ที วีดาวเทียม ไทยคม -5  ระบบKU-Band 

ความถี 3545 MHz 

 เวบ็ไซต์ www.nationchannel.com 

 โทรศพัท์เคลือนที 

 Application ผ่าน iPad และ iPhone 

 จอโทรทัศน์ในสถานีและบนรถไฟฟ้าBTS 

รายการโทรทศัน์ทีร่วมผลิตกับสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี 

เรืองเดน่เย็นนี  

 

 

รายงานข่าวเหตกุารณ์สําคญัทีเกิดขึน

ในรอบวันหรือประเด็นข่าวทีอยู่ ใน

ความสนใจของสงัคม 

สถานีโทรทศัน์ ช่อง 3 ทกุวนัจนัทร์ – วนัศกุร์  

เวลา 17.30 -18.30 น. 

5 เช้าข่าวดี* 

 

นําเสนอข่าวทีน่าสนใจในมุมมองที

สนุกสนาน รวมถึงสัมภาษณ์พูดคยุกับ

บคุคลในข่าว และบคุคลในอาชีพต่างๆ 

ทีน่าสนใจ 

สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 ทกุวนัจนัทร์ – วนัศกุร์  

เวลา 8.35 – 9.10 น. 

หมายเหต ุ* สนิสดุการร่วมผลติเดือนธันวาคม 2556 
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นอกจากนี ในระหว่างปี 2556 NBC ได้ผลิตรายการให้ช่อง Rama Channel (ออกอากาศตงัแตว่นัที 1 ธันวาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 

2556) ซงึเป็นสถานีสาระความรู้เพือสุขภาพด ี24 ชวัโมง โดยมุ่งนําเสนอข้อมลูข่าวสารเกียวกับการดแูลสุขภาพ การรักษาโรค และ

ผลงานวิจัยจากคณะแพทย์ผู้ เชียวชาญโรงพยาบาลรามาธิบด ีออกอากาศทางเคเบิลท้องถิน ทรูวชัินส์ช่อง 24 เวบ็ไซต์ ramachannel 

และโทรศพัท์เคลือนที SmartPhone และในช่วงวนัที 3 ธันวาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2556 NBC เป็นผู้ ก่อตังและดําเนินการช่อง

คมชัดลึกทีวี ซึงมุ่งนําเสนอข้อมลูข่าวสารเพือการระวังภัยสําหรับชุมชน โดยมีเนือหาครอบคลุมทังเรืองของท้องถิน ภัยพิบัติ ภัย

รายวัน เรืองราวร้องทุกข์จากประชาชน และรายการบันเทิง กีฬา โดยออกอากาศทางเคเบิลท้องถิน และทีวีดาวเทียมช่องต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม เพือเตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวเข้าสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอล NBC ได้ยุติการรับผลิตรายการในช่อง Rama 

Channel ตงัแต่เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา และยุตกิารออกอากาศช่องคมชดัลึกทีวี ตงัแต่เดือนธันวาคม 2556 

 

2.2) สือวทิย ุ  

NBC ร่วมผลิตรายการข่าวและสาระความรู้ทางสถานีวิทยุ FM 90.5 MHz และ FM 102.0 MHz รวมทัง ร่วมผลิตรายการ

ข่าวต้นชวัโมง เพือเผยแพร่ตามสถานีวทิยตุา่งๆ ทวัประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี 

สถานีวิทยุ 
วันและเวลาออกอากาศ / 

รัศมพีนืทีออกอากาศ 
ลักษณะรายการ 

F.M. 90.5 MHz 

 

วนัจนัทร์ – วนัศกุร์/ 

เวลา 8.00 – 15.00 น. 

 และ 18.30 – 20.00 น./ 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล, เพชรบุรี

พระนครศรีอยธุยา, ราชบุรี, 

สพุรรณบุรี, ฉะเชิงเทรา,  

สมทุรสงคราม 

 รายงานข่าวความเคลือนไหวของเหตกุารณ์ทีน่าสนใจ ทงั

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การตลาด ตา่งประเทศ 

รวมทังวิเคราะห์ข่าวสําคญัอย่างเจาะลึก และสมัภาษณ์

บคุคลในข่าวใหญ่สําคญั  

 รายงานข่าวสนัเหตกุารณ์สําคญัทีน่าสนใจ 

 รายงานข่าวสนัทนัธุรกิจกลางชวัโมงน่าสนใจ 

 ดาํเนินรายการโดยผู้ดําเนินรายการจากวทิยุเนชัน สถานี

ข่าว Nation Channel และผู้ เชียวชาญเฉพาะด้าน 

F.M.102.0 MHz 

 

วนัจนัทร์ – วนัอาทิตย์ 

เวลา 05.00 – 23.30 น. 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 

 รายการข่าว และสาระความรู้ แบบวาไรตไีลฟ์สไตล์ ทีเป็น

ประโยชน์ตอ่การดําเนินชีวติประจําวนั 

 ดาํเนินรายการ โดยผู้ ดําเนินรายการจากสถานีข่าว Nation 

Channel และผู้ เชียวชาญเฉพาะด้าน 

สถานีวทิยุมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ A.M. 

1107 KHz   

ทกุวนั/ ออกอากาศทุกต้นชวัโมง/ 

ทวัประเทศ 

รายงานข่าวสนัเหตกุารณ์สําคญัทีน่าสนใจ 

สถานีวทิยุชมุชนทัว

ประเทศมาก กวา่ 30 

สถานี  

ทกุวนั/ ออกอากาศทุกต้นชวัโมง/ 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ

ตา่งจังหวดั ทุกภมิูภาค 

รายงานข่าวสนัเหตกุารณ์สําคญัทีน่าสนใจ 
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นอกจากการออกอากาศทางคลืนวิทยุ NBC ยังได้เผยแพร่รายการวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M. 102.0 MHz ผ่านสือ

รูปแบบใหม่ในรูปแบบตา่งๆ เพือเพิมช่องทางการรับฟังและเพือให้สามารถรับฟังรายการย้อนหลงั ได้แก่ 

    ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.nationradio.co.th และเวบ็ไซต์อืนทีเชือมต่อสญัญาณ 

 Radio on Mobile โดยรับฟังผ่านโทรศัพท์เคลือนที Smart Phone Window Phone ผ่านสือสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์ 

www.twitter.com/NTRadio_NBC เฟซบุ๊ค  www.facebook.com/radio.nbc    

    การส่งสัญญาณรายการวิทยขึุนดาวเทียม เพือเผยแพร่ไปยังครัวเรือนทีมีการติดตงัเครืองรับสัญญาณดาวเทียม โดย 

FM 90.5 MHz กระจายเสียงผ่านระบบ C-Band และ FM 102.0 MHz กระจายเสียงผ่านระบบ KU-Band 

 

2.3) สือรูปแบบใหม่   

1)  ธุรกิจเว็บไซต์ 

NBC จัดทําเว็บไซต์เพือนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการตา่งๆ ของ NBC โดยทังหมดเป็นเว็บไซต์ทีนําเสนอข้อมลูข่าวสาร

และสาระความรู้  และ NBC มีรายได้จากการขายพืนทีโฆษณาบนเว็บไซต์  ซงึในปี 2556 NBC  มีเว็บไซต์ทงัหมด ดงันี 

ชือเว็บไซต์ รูปแบบ 

www.nationchannel.com เวบ็ไซต์ทีนําเสนอรายการโทรทศัน์ของสถานีข่าว Nation Channel 

www.oknation.net  บล็อกทีให้ประชาชนทวัไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมลูข่าวสาร 

http://radio.nationchannel.com/ เวบ็ไซต์ทีนําเสนอรายการวทิยุทีบริษัทฯ  ร่วมผลิต ซึงออกอากาศทางสถานี

วทิย ุF.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz  

http://77.nationchannel.com ศนูย์รวมคลิปวิดโีอภาพข่าวเหตกุารณ์จาก 77 จงัหวดัทวัประเทศ 

http://breakingnews.nationchannel.com นําเสนอข่าวสันจากสถานีข่าว Nation Channel และสํานักข่าวเนชัน เพือ

ส่งให้เว็บไซต์ในเครือเนชนัฯ และเว็บไซต์อืนๆ ทีเป็นพนัธมิตรธุรกิจ 

www.247friend.net 

 

นําเสนอกิจกรรมทบทวนความรู้ด้านวิชาการสําหรับเยาวชนทีเตรียมตัว

สอบเข้ามหาวทิยาลัย 

 

นอกจากนี NBC ยงัเป็นตวัแทนจําหน่ายพืนทีโฆษณาบนเวบ็ไซต์ให้กบับริษัทภายนอกทวัไป โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งค่า

โฆษณาในสดัส่วนทีแตกตา่งกันตามข้อตกลงทีได้ทํากนัไว้  ซึงในปัจจุบัน มีเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกทีอยู่ในการดแูล

ของ NBC ดงันี  

 www.pantip.com   :   เวบ็ไซต์บล็อกทีเป็นแหล่งข้อมลูใหญ่ทีสุดในประเทศไทย 

 www.exteen.com   :   บล็อกทีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมลูข่าวสาร 

 

2)  ธุรกิจบริการข้อมลูผ่านอปุกรณ์เคลือนที 

NBC ให้บริการข้อมลูผ่านอปุกรณ์เคลือนทีประเภทตา่งๆ เช่น โทรศพัท์เคลือนที Smart Phone แท็บเล็ต ดงัน ี

 บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตกุารณ์ต่างๆ ผ่านโทรศพัท์เคลือนทีในรูปแบบข้อความสันๆ (SMS: Short Message 

Service) และภาพเคลือนไหวพร้อมเสียง (MMS : Multimedia Messaging Service) ในปี 2556 บริการ SMS 
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และ MMS ของ NBC และพนัธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริการ SMS “เนชนัทนัข่าว” “ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ” “ข่าวด่วน

คมชดัลึก”  “NationEduzones”  “Nation Oil Alert”  บริการ MMS “SMS + MMS By Suthichai Yoon” 

 บริการ Application สําหรับใช้ในการรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์เคลือนทีรูปแบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ เคลือนที 

Smart Phone แท็บเล็ต เช่น Application สําหรับรับชมรายการของสถานีข่าว Nation Channel เพือเป็นการเพิม

ช่องในการเผยแพร่สถานีโทรทัศน์ของ NBC ให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขวางขึน  

 

โครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจของ NBC และบริษัทย่อย สําหรับปี 2554 – 2556 เป็นดงันี 

  

ตารางที 27 โครงสร้างรายได้ของ NBC ในปี 2554 – 2556  

กลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

2554 2555 2556 
มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจสือโทรทศัน์ 523.40 78.32 550.57 74.36 463.34 68.08 

รายได้จากธุรกิจสือวิทยุ 31.54 4.72 33.41 4.51 33.08 4.86 

รายได้จากธุรกิจสือรูปแบบใหม่  111.56 16.69 153.09 20.68 165.37 24.30 

รายได้อืนๆ 1.82 0.27 3.34 0.45 18.88 2.76 

รวมรายได้ 668.32 100.00 740.41 100.00 680.67 100.00 

 

3.  รายชือผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 27 ธันวาคม 2556 รายชือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ NBC มีดงันี   

 

ตารางท ี28 รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันท ี27 ธันวาคม 2556 

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เนชัน มลัติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 381,011,674 71.30 

2. น.ส.วารุณี ตนัตสุรฤกษ์ 15,000,000 2.81 

3. นายภาสกร เจษฎาวรางกูล 12,000,000 2.25 

4. นายอานนท์ ทองหยาด 10,941,700 2.05 

5. นายชวลิต วสิราญกุล 5,004,002 0.94 

6. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น 4,866,714 0.91 

7. น.ส.ศิริวรรณ วีระพจนานันท์ 3,300,000 0.62 

8. นายวิรัตน์ สพุรรณธะริดา 3,147,046 0.59 

9. นายวิทวสั เลิศบรรณพงษ์ 2,950,000 0.55 

10. น.ส.สวิุดา กิงเมืองเก่า 2,950,000 0.55 

ทีมา :  NBC 
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 4.  คณะกรรมการบริษัท 
 

ณ วนัที 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทของ NBC มีรายชือดงัต่อไปนี  

 

ตารางท ี29 คณะกรรมการบริษัทของ NBC ณ วันท ี17 กุมภาพนัธ์ 2557 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ประธานกรรมการ 

2. นายอดศิกัด ิลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ 

3. นายเสริมสิน สมะลาภา กรรมการ 

4. น.ส.เอียมศรี บุญหชัยรัตน์ กรรมการ 

5. นายเทพชัย แซ่หย่อง กรรมการ 

6. น.ส.ดวงกมล โชตะนา กรรมการ 

7. นางสุภาณี เดชาบูรณานนท์ กรรมการอิสระ 

8. นายสุพงษ์ ลิมธนากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายเมธา สนุทรจิตร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นายกิตตชัิย ลทัธิโสภณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ทีมา : NBC 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ คือ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น นายอดิศักดิ  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ นางสาวดวงกมล โชตะนา 

นางสาวเอียมศรี บญุหชยัรัตน์ กรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคญับริษัท 

 

ณ วนัที 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะผู้บริหารของ NBC มีรายชือดงัต่อไปนี  

 

ตารางท ี30 คณะผู้บริหารของ NBC ณ วันท ี17 กุมภาพนัธ์ 2557 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1. นายอดศิกัด ิลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้ อํานวยการ 

2. นางสาวเอียมศรี บญุหชัยรัตน์ กรรมการผู้ อํานวยการ-สายงานขายและการตลาด 

3. นางสาวขวญัเรือน ถาวรทวีวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ-สายงานรายการโทรทัศน์ 

4. นายกนก รัตน์วงศ์สกลุ รองกรรมการผู้ อํานวยการ-สายงานผู้ประกาศข่าว 

5. นางนงค์นาถ ห่านวไิล ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ-สายงานกลยุทธ์องค์กรและซเีอสอาร์ 

6. นางสาวชไมพร คงเพชร ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ-สายงานวทิยุและกิจกรรม 

7. นางวรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ ผู้อํานวยการอาวโุส-กลุ่มงานขาย 

8. นางสาวชตุนิธรา วฒันกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ-สายงานสือรูปแบบใหม่ 

9. นางสุวรรณี  วชัรภาสกร ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายการเงิน 

10. นายสุภวฒัน์ สงวนงาม ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชี 

ทีมา : NBC  
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5. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของ NBC ทีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (ซึงเป็นผู้ สอบบัญชี

รับอนุญาตทีอยู่ในรายชือของสํานกังานกลต.) สําหรับปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556  

 

ตารางท ี31 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ NBC สําหรับปีบญัชี 2554 – 2556 

บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน) 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         86.08 87.40 1,093.58 

เงินลงทุนชัวคราว - - 118.00 

ลกูหนีการค้า       178.64 198.71 153.06 

รายได้ค้างรับ         40.72 55.81 45.86 

ลกูหนีกิจการอืนทีเกียวข้องกนั           0.26 21.65 25.02 

สินค้าคงเหลือ         11.92 17.95 12.27 

เงินประกนัการประมลูใบอนุญาตคลืนความถี - - 22.00 

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน         17.72 38.79 25.81 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       335.34        420.31    1,495.60  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

อปุกรณ์       108.98           146.18         111.32  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน           3.52                3.62              2.59  

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย         22.48                1.51              1.91  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -                4.90              8.28  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอีน         11.38                9.15              9.98  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       146.36           165.35         134.08  

รวมสินทรัพย์       481.70        585.66    1,629.69  

หนีสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

เจ้าหนีการค้า         30.07             37.18           19.14  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย           2.44                    -               0.29  

หนีสินหมนุเวียนอืน       112.32           167.54         141.54  

รวมหนีสินหมุนเวียน       144.83        204.72       160.97  

หนีสินไม่หมุนเวียน                    

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน         14.79             15.96           21.44  

รวมหนีสิน       159.63        220.69       182.41  
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บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน) 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น    

ทนุชําระแล้ว       173.44           176.87         534.41  

หุ้นทนุซือคนื          (4.54)              (5.15)                 -   

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น         98.95           106.95         821.12  

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ - - 0.22 

สํารองตามกฎหมาย         13.10             15.70           18.60  

สํารองหุ้นทนุซอืคืน           4.54                5.15                  -  

กําไรสะสม         36.58             65.45           72.92  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น       322.07        364.97    1,447.27  
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       481.70        585.66    1,629.69  

 

บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินรวม 

งบกําไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 

รายได้    

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 666.50        737.08           661.78  

ดอกเบียรับ -             1.88              18.12  

รายได้อืน 1.82             1.46                0.76  

รวมรายได้ 668.32      740.42           680.67  

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุขายสินค้าและการให้บริการ 400.77 539.43 474.68 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 156.32      137.72        140.93  

รวมค่าใช้จ่าย 557.08      677.16        615.60  
กําไรก่อนดอกเบยีจ่ายและภาษีเงินได้ 111.24        63.26          65.07  

ต้นทนุทางการเงิน 0.31             0.97                1.26  

ภาษีเงินได้ 23.84           13.70              12.77  

กําไรสําหรับปี 87.08        48.58          51.04  
 

บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
งบการเงินรวม 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2554 2555 2556 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 101.43     54.14      149.83  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (61.43)      (42.53)     (177.68) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (72.06)    (10.30)  1,034.04  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (32.06)       1.31   1,006.19  
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บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากัด 
(มหาชน) 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงินรวม 

อัตราส่วนทางการเงิน 2554 2555 2556 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 2.32 2.05 9.29 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว(เท่า) 1.83 1.40 8.48 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด(เท่า) 0.71 0.31 0.82 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีการค้า(เท่า)                   3.72           3.79             3.62  

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย(วนั) 96.71 95.05 99.38 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ(เท่า)                 72.02         58.89           48.40  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย(วนั) 5.00 6.11 7.44 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี(เท่า) 13.48 16.04 16.86 

ระยะเวลาชําระหนี(วนั) 26.70 22.44 21.36 

Cash Cycle(วนั) 75.01 78.72 85.46 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร(Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขนัต้น(%) 39.87% 26.81% 28.27% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน(%) 19.88% 11.41% 10.29% 

อตัรากําไรสทุธิ(%) 13.03% 6.56% 7.50% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) 27.23% 14.14% 5.63% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) 18.52% 9.10% 4.61% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%) 120.98% 66.58% 74.04% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์(เท่า) 1.42 1.39 0.61 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.50 0.60 0.13 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 59.75% 64.29% 87.50% 

 

คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ NBC 

ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

ปี 2554 – 2556 NBC มีรายได้รวมทงัสิน 668.32 ล้านบาท 740.42 ล้านบาท และ 680.67 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเป็นรายได้จาก

การขายและการให้บริการจํานวน 666.50 ล้านบาท 737.08 ล้านบาท และ 661.78 ล้านบาท ตามลําดบั ทังนี สาเหตทีุรายได้จากการ

ขายและการให้บริการในปี 2555 เพิมขึนเมือเทียบกบัปี 2554 ร้อยละ 10.59 หรือ 70.58 ล้านบาท เนืองจาก NBC มีรายได้จากการ

ดําเนินงานเพิมขึนใน 3 ธุรกิจหลกั ดงันี รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจเกียวเนืองเพิมขึนร้อยละ 5.20 หรือคิดเป็น 27.17 ล้านบาท  

ธุรกิจวทิยเุพิมขึนร้อยละ 5.93 หรือคิดเป็น 1.87 ล้านบาท และธุรกิจสือรูปแบบใหม่เพิมขึนร้อยละ 37.23 หรือคิดเป็น 41.53 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี ในปี 2556 NBC มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 10.22 หรือ 75.29 ล้านบาท โดยมี
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สาเหตหุลกัจากการลดลงของรายได้ ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจเกียวเนืองร้อยละ 15.84 หรือ 87.23 ล้านบาท เนืองจาก NBC ถกูยกเลิก

การผลิตรายการ “ข่าวข้น คนข่าว” และ “รายการเช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า” ร่วมกับ อสมท. ตงัแต่ไตรมาส 3 ของปี 2555 จึงส่งผลให้

รายได้จากการขายโฆษณาทางช่องฟรีทีวลีดลง  ส่วนรายได้ของธุรกิจวทิยลุดลงเล็กน้อยจากปี 2555 ร้อยละ 0.99 หรือคิดเป็น 0.33 

ล้านบาท ในขณะทีธุรกิจสือรูปแบบใหม่มีรายได้เพิมขึนร้อยละ 8.02 หรือคิดเป็น 12.28 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขาย

โฆษณาทางเวบ็ไซต์ทีเพิมสูงขึน ซงึสอดคล้องกบัภาวะตลาดในการขายโฆษณาทางออนไลน์ทีกําลงัขยายตวั 

 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 

NBC มีต้นทนุขายในปี  2554 – 2556 จํานวน 400.77 ล้านบาท 539.43 ล้านบาท และ 474.68 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็น

ร้อยละ 60.13 ร้อยละ 73.19 และร้อยละ 71.73 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในแต่ละปี โดยต้นทุนหลักในการ

ดําเนินงานของ NBC ประกอบด้วย ต้นทนุในการผลิตสือคิดเป็นร้อยละ 29.67 ร้อยละ 29.11 และร้อยละ 26.55 ของต้นทุนรวมในปี 

2554 – 2556 ตามลําดบั เงินเดอืนและสวสัดิการของพนักงานฝ่ายผลิตคดิเป็นร้อยละ 26.62 ร้อยละ 21.87 และร้อยละ 23.33 ของ

ต้นทุนรวมในแต่ละปี และส่วนแบ่งรายได้จากการบริการส่งข้อมลูผ่านโทรศพัท์เคลือนที (SMS/MMS) เว็บไซต์และวิทยุคิดเป็น   

ร้อยละ 13.54 ร้อยละ 16.01 และร้อยละ 20.79 ของต้นทนุรวมในแต่ละปี  

 

ในปี 2554 – 2555 NBC มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน 156.32 ล้านบาท และ 137.72 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง  

ร้อยละ 11.89 หรือ 18.59 ล้านบาท ขณะทีปี 2556 NBC มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึนเป็น 140.93 ล้านบาท เพิมขึน

ร้อยละ 2.33 หรือ 3.20 ล้านบาท โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของ NBC ทีสําคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการขายและ

การตลาดคดิเป็นร้อยละ 39.51 ร้อยละ 27.08 และร้อยละ 31.09 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2554 – 2556 ตามลําดบั ค่าใช้จ่ายด้าน

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานร้อยละ 32.10 ร้อยละ 39.32 และร้อยละ 37.48 ของค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละปี และค่าใช้จ่าย

ส่วนกลางจากการใช้บริการของแผนกตา่งๆ ของ NMG ร้อยละ 6.01 ร้อยละ 6.02 และร้อยละ 5.79 ของค่าใช้จ่ายรวมในแตล่ะปี 

 

กําไรสุทธิ 

สําหรับผลประกอบการในปี 2554 – 2556 NBC มีอัตรากําไรขันต้นร้อยละ 39.87 ร้อยละ 26.81 และร้อยละ 28.27 ของรายได้จาก

การขายและการบริการ ตามลําดบั สาเหตหุลกัทีอตัรากําไรขันต้นในปี 2555 – 2556 ปรับตวัลดลงจากปี 2554 เป็นผลจากต้นทนุ

และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิมสงูขึน รวมถึงมีรายได้ในการขายโฆษณาจากการร่วมผลิตรายการกบั อสมท. ลดลง ตงัแต่

ไตรมาส 3 ของปี 2555 ทงันีกําไรสุทธิของ NBC ในปี 2554 – 2556 เท่ากับ 87.08 ล้านบาท 48.58 ล้านบาท และ 51.04 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดย NBC มีกําไรสุทธิลดลง 38.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.21 ในปี 2555 และเพิมขึน 2.46 ล้านบาท หรือ

เพิมขึนร้อยละ 5.06 ในปี 2556 โดยคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิในปี 2554 – 2556 เท่ากับร้อยละ 13.03 ร้อยละ 6.56 และร้อยละ 7.50 

ตามลําดบั   

 

อตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้ นในปี 2554 – 2556 เท่ากับร้อยละ 27.23 ร้อยละ 14.14 และร้อยละ 5.63 ตามลําดบั สาเหตุทีอัตรา

ผลตอบแทนตอ่ผู้ถือหุ้นปรับตวัลดลงเกิดจากผลกําไรสุทธิของ NBC ลดลงในปี 2555  และเกิดจากการเพิมทุนของ NBC เพือรองรับ

กบัการลงทนุในธุรกิจดิจิตอลทีวใีนปี 2556 
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ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของ NBC ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 มีจํานวน 481.70 ล้านบาท 585.66 ล้านบาท และ 1,629.69 ล้านบาท 

ตามลําดบั ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวยีน 335.34 ล้านบาท 420.31 ล้านบาท และ 1,495.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.62 

ร้อยละ 71.77 และร้อยละ 91.77 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี โดยสินทรัพย์รวมในปี 2555 เพิมขึนจากปี 2554 จํานวน 103.96 ล้าน

บาท เกิดจากการเพิมขึนในสินทรัพย์หมนุเวียน จํานวน 84.97 ล้านบาท ซงึส่วนใหญ่เกิดจากลกูหนีการค้าเพิมขึนจํานวน 20.07 ล้าน

บาท รายได้ค้างรับเพิมขึนจํานวน 15.09 ล้านบาท  ลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึนจํานวน 21.39 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ

เพิมขึนจํานวน 6.03 ล้านบาท และสินทรัพย์หมนุเวียนอืนเพิมขึนจํานวน 21.07 ล้านบาท ประกอบกับสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิมขึน

จํานวน 18.99 ล้านบาท จากการซอือุปกรณ์ทีใช้ในการดําเนินงาน ตามแผนการลงทุนต่อเนืองตงัแต่ปี 2554 – 2555 เพือปรับปรุง 

เพิมประสิทธิภาพ และรองรับการขยายงานของ NBC รวมถึงทดแทนอปุกรณ์เดิมทีเสือมสภาพ ส่วนสาเหตุทีทําให้สินทรัพย์รวมในปี 

2556 เพิมขึนจากปี 2555 จํานวน 1,044.03 ล้านบาท เกิดจากการเพิมขึนในสินทรัพย์หมนุเวยีนจํานวน 1,075.30 ล้านบาท ซึงส่วน

ใหญ่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนจํานวน 1,006.19 ล้านบาท และเงินลงทุนชัวคราวเพิมขึนจํานวน 118.00 

ล้านบาท  เนืองจากการเพิมทนุเพือรองรับการลงทุนในธุรกิจดจิิตอลทีว ีขณะทีลูกหนีการค้าลดลงจํานวน 45.65 ล้านบาท ประกอบ

กบัสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนลดลงจํานวน 31.27 ล้านบาท 

 

หนีสิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554–2556 NBC มีหนีสินรวมจํานวน 159.63 ล้านบาท 220.69 ล้านบาท และ 182.41 ล้านบาท ตามลําดบั 

เมือพิจารณาโครงสร้างหนีสินรวมในปี 2554 – 2556 พบว่า ประกอบด้วยหนีสินหมนุเวียนจํานวน 144.83 ล้านบาท 204.72 ล้าน

บาท และ 160.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.73 ร้อยละ 92.77 และร้อยละ 88.25 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ในขณะทีหนีสิน

ไม่หมนุเวียนมีจํานวน 14.79 ล้านบาท 15.96 ล้านบาท และ 21.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.27 ร้อยละ 7.23 และร้อยละ 

11.75 ของหนีสินรวมในแต่ละปี ทงันี หนีสินรวมเพิมขึนระหว่างปี 2555 ร้อยละ 38.25 หรือ 61.06 ล้านบาท มีสาเหตจุากการ

เพิมขึนของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนีอืนและหนีสินหมนุเวียนอืน และภาระผกูพันผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับระหว่างปี 2556 

หนีสินรวมลดลงร้อยละ 17.34 หรือ 38.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนีการค้า และเจ้าหนีอืน ในขณะทีภาระ

ผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิมขึนจํานวน 5.48 ล้านบาท 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 NBC มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 322.07 ล้านบาท 364.97 ล้านบาท และ 1,447.27 ล้าน

บาท ตามลําดบั โดยในปี 2555 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิมขึนเมือเทียบกับปี 2554 ร้อยละ 13.32 หรือ 42.90 ล้านบาท เนืองจากผล

ประกอบการทีมีกําไรสุทธิของ NBC และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ NBC ได้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 3.43 

ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3 บาท สําหรับปี 2556 ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมได้ปรับตัวเพิมขึนร้อยละ 296.54 หรือ 1,082.30  ล้านบาท 

เนืองจาก NBC ได้ออกหุ้นสามญัเพิมทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 353.74 ล้านหุ้น ราคาหุ้ นละ 3 บาท รวมทัง กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานของ NBC ได้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิอีกจํานวน 3.80 ล้านหุ้น 
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สภาพคล่อง 

ในปี 2554 NBC มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 101.43 ล้านบาท และปรับลดลงเป็น 54.14 ล้านบาทในปี 

2555 หรือลดลงร้อยละ 46.62 ในขณะทีปี 2556 NBC มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 149.83 ล้านบาท หรือ

เพิมขึนร้อยละ 176.75 

 

ในปี 2554 – 2556 NBC มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 61.43 ล้านบาท 42.53 ล้านบาท และ 177.68 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยในปี 2554 – 2556 NBC ได้ซืออุปกรณ์เพิมเติมจํานวน 58.57 ล้านบาท 43.82 ล้านบาท และ 50.65  ล้านบาท 

ตามลําดบั ตามแผนการลงทุนอย่างต่อเนือง เพือปรับปรุง เพิมประสิทธิภาพ และรองรับการขยายงานของ NBC รวมถึงทดแทน

อปุกรณ์เดิมทีเสือมสภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงห้องส่งและสตดิูโอ การลงทุนในอุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์การเก็บภาพและ

เสียงในระบบดิจิตอล อปุกรณ์ในห้องควบคมุการออกอากาศ ซึงใช้สําหรับช่องระวังภัยและช่องรามาแชนแนลในปี 2554 และในปี 

2555 – 2556 เป็นการลงทนุสร้างห้องสตดูิโอพร้อมห้องควบคมุการออกอากาศ เพือรองรับการออกอากาศสําหรับช่องทีวีของบริษัท

ในกลุ่ม รวมถึงการปรับปรุงห้องส่งและสตูดิโอเดิม การลงทุนในอุปกรณ์กล้อง อุปกรณ์การเก็บภาพและเสียงในระบบดิจิตอล 

อปุกรณ์ในห้องควบคมุการออกอากาศ ประกอบกับในปี 2556 NBC มีการลงทนุในเงินลงทนุชัวคราวจํานวน 118.00 ล้านบาท และ

การจ่ายเงินประกนัการประมลูใบอนญุาตใช้คลืนความถีจํานวน 22.00 ล้านบาท  

 

ในปี 2554 NBC มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 72.06 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 68.94 ล้านบาท จ่าย

ซอืหุ้นทุนซือคนื 4.54 ล้านบาท ขณะทีมีกระแสเงินสดจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิซือหุ้ นสามัญตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ (ESOP) จํานวน 3.93 ล้านบาท โดยในปี 2555 NBC มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 10.30 ล้านบาท จาก

การจ่ายเงินปันผลจํานวน 20.83 ล้านบาท จ่ายซือหุ้นทุนซือคืน 0.62 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือ

รองรับการใช้สิทธิซอืหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP) จํานวน 11.43 ล้านบาท ขณะทีปี 2556 NBC มีกระแสเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,034.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นสามญัเพิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และการออกหุ้น

สามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP) จํานวน 1,061.22 ล้านบาท และ 6.76 ล้านบาท 

ตามลําดบั รวมทงัการขายหุ้นทนุซอืคืนจํานวน 8.46 ล้านบาท โดยในปี 2556 นี NBC ได้จ่ายเงิน  ปันผลเป็นจํานวน 41.00 ล้านบาท 

 

ในปี 2554 – 2556 NBC มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.32 เท่า 2.05 เท่า และ 9.29 เท่า และมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

หมุนเร็ว 1.83 เท่า 1.40 เท่า และ 8.48 เท่า ตามลําดับ โดยสาเหตทีุอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง 

หมุนเร็ว เพิมสูงขึนมากในปี 2556 เป็นผลมาจากการเพิมทุนเพือรองรับการลงทุนในธุรกิจดิจิตอลทีวี และเมือพิจารณาจาก

อตัราส่วนแสดงสภาพคล่องเหล่านีของ NBC จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอตอ่การดาํเนินงานตามธุรกิจปกติของ NBC 

คือ มีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอกบัการชําระหนีสินหมนุเวยีนหากมีการเรียกให้ชําระในทันที 

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 

 

ข้อมลูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรมโฆษณา และอุตสาหกรรมสือโทรทัศน์ ปรากฏอยู่ในข้อ 6 สภาวะอุตสาหกรรม ของ

เอกสารแนบ 1 ข้อมลูทัวไปบริษัท เนชัน มลัตมีิเดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ของรายงานฉบับนี 
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เอกสารแนบ 3 ข้อมลูทวัไปบริษัท แบงคอก บสิสิเนส บรอดแคสติง จํากัด  

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จํากดั (“BBB”) ก่อตงัขึนเมือวนัท ี30 พฤศจิกายน 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท 

เพือดําเนินธุรกิจให้บริการด้านสือสารทางโทรทัศน์และโฆษณา ต่อมาเมือวนัที 26 ธันวาคม 2556 BBB ได้เข้าร่วมการประมูล

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถเีพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ทัวไปแบบความ

คมชัดปกติ และเป็น 1 ใน 7 ของผู้ ชนะการประมลูทีเสนอราคาสูงสุด โดย BBB เสนอราคาใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ทัวไป

แบบความคมชัดปกต ิจํานวน 2,200.00 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 BBB มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น มลู

ค่าทีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท  

 

2.   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

BBB เป็นผู้บริหารและดาํเนินการสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวใีนระบบดจิิตอล หมวดหมู่ทวัไปแบบความคมชัดปกติ ภายใต้ชือช่องรายการ 

“NOW” โดยออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 26 ภายใต้แนวคิด Biz – Life  Variety ซงึมุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินชีวติและการทํางานสําหรับคนรุ่นใหม่ ทงัด้านเศรษฐกิจ หุ้น การลงทนุ การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จ และรูปแบบ

การดําเนินชีวติ (Lifestyle) เช่น วฒันธรรม กีฬา สิงแวดล้อม ครอบครัว และอืนๆ เพือตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเมือง 

โดยออกอากาศตลอด 24 ชวัโมง และมีกําหนดการออกอากาศอย่างเป็นทางการในวนัที 1 เมษายน 2557 นี  

 

3.  รายชือผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 20 กนัยายน 2556 รายชือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ BBB มีดงันี   
 

ตารางท ี32 รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BBB ณ วันที 20 กันยายน 2556 

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากดั* 99,997 100.00 

2. นางสาว ดวงกมล โชตะนา 1 0.00 

3. นาง เบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามขุ 1 0.00 

4. นาย สพุจน์ เพียรศริิ 1 0.00 

 รวม 100,000 100.00 

หมายเหต ุ* บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ NMG ซงึประกอบธรุกิจผลติและจัดจําหน่ายหนังสือพิมพ์  สิงพิมพ์ และ  

สอืโฆษณา ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 KTM มีทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 250,000 หุ้น    

มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และมีทนุชําระแล้ว 250,000 บาท ณ วนัที 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นของ KTM ประกอบด้วย 
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NMG ถือหุ้นจํานวน 249,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 น.ส.มธัยา โอสถานนท์ ถือหุ้นจํานวน 20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และ

นายสุพจน์ เพียรศิริ ถือหุ้นจํานวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 คณะกรรมการบริษัทของ KTM ประกอบด้วย น.ส.ดวงกมล        

โชตะนา นายสพุจน์ เพียรศิริ นางเบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามขุ และน.ส.ณฐัวรา แสงวารินทร์ 

ทีมา : www.bol.co.th 

 
4.  คณะกรรมการบริษัท 

 

ณ วนัที 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทของ BBB มีรายชือดงัต่อไปนี  

 

ตารางท ี33 คณะกรรมการบริษัทของ BBB ณ วันท ี17 กุมภาพนัธ์ 2557 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1. น.ส. ดวงกมล โชตะนา กรรมการ  

2. นาง เบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามขุ กรรมการ 

3. นาย สพุจน์ เพียรศริิ กรรมการ 

ทีมา : NMG 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท คอื กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท  

 

5. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของ BBB ทีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (ซึงเป็นผู้ สอบบัญชี

รับอนุญาตทีอยู่ในรายชือของสํานกังานกลต.) สําหรับปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 – 2556  

 

ตารางท ี34  สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ BBB สําหรับปีบญัชี 2555 – 2556  

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จาํกัด 
2555 2556 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์      

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน          0.25                 0.50  

ลกูหนีการค้ากิจการทีเกียวข้องกัน                -                83.54  

เงินประกนัการประมลูใบอนุญาตคลืนความถี                -                38.00  

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน  -                  8.05 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       0.25         130.09  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            -              6.49  

รวมสินทรัพย์      0.25          136.57  

หนีสิน    
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บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จาํกัด 
2555 2556 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 

เจ้าหนีการค้า                -                101.62  

เจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน                -                39.08  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย         0.04                  8.66  

รวมหนีสิน      0.04          149.35  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น     

ทนุจดทะเบียน          1.00                  1.00  

ทนุทีออกและชําระแล้ว – หุ้นสามัญ          0.25                  1.00  

กําไร (ขาดทุน)สะสม        (0.04)             (13.78) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น       0.21           (12.78) 

รวมหนิสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       0.25          136.57  
 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จาํกัด 
พ.ย. – ธ.ค. 2555 2556 

งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้   

รายได้จากการให้บริการ                -                78.08  

รายได้รวม       0.00            78.08  

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทนุขายและให้บริการ                -                95.13  

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน          0.04                  0.13  

รวมค่าใช้จ่าย      0.04            95.26  
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษ ี         (0.04)          (17.18) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้                -                  3.44  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      (0.04)          (13.74) 

 ทีมา : NMG 

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 

 

ข้อมลูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรมโฆษณา และอุตสาหกรรมสือโทรทัศน์ ปรากฏอยู่ในข้อ 6 สภาวะอุตสาหกรรม ของ

เอกสารแนบ 1 ข้อมลูทัวไปบริษัท เนชัน มลัตมีิเดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ของรายงานฉบับนี 
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เอกสารแนบ 4 ข้อมลูทวัไปบริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซ์ วิชัน จาํกัด  

 

1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 

 

บริษัท เอ็นบีซ ีเน็กซ์ วชิัน จํากัด (“NNV”) ก่อตงัขึนเมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพือดําเนิน

ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสือโทรทัศน์ ต่อมาเมือวันที 27 ธันวาคม 2556  NNV ได้เข้าร่วมการประมูล

ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถเีพือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

และเป็น 1 ใน 7 ของผู้ ชนะการประมลูทีเสนอราคาสูงสุด โดย NNV เสนอราคาใบอนุญาตทีวีดิจิตอลหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

จํานวน 1,338.00 ล้านบาท 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 NNV มีทนุจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น มลู

ค่าทีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท  

 

2.   ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

NNV เป็นผู้บริหารและดาํเนินการสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวใีนระบบดจิิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ภายใต้ชือช่องรายการ “Nation 

TV” โดยออกอากาศภายใต้ช่องหมายเลข 22 ภายใต้แนวคิดสถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชัวโมง ซึงมุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสาร

อย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตกุารณ์ พร้อมบทวิเคราะห์และข้อมลูเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวทีมีประสบการณ์ โดยมี

กําหนดการออกอากาศอย่างเป็นทางการในวนัที 1 เมษายน 2557 นี  

 

3.  รายรายชือผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 20 กนัยายน 2556 รายชือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ NNV มีดงันี   

 

ตารางท ี35 รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NNV ณ วันท ี20 กันยายน 2556 

 รายชือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชัน จํากดั (มหาชน)* 99,997 100.00 

2. นางสาว จุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร 1 0.00 

3. นาง ลกัขณา รัตน์วงศ์สกุล 1 0.00 

4. นางสาว เอียมศรี บุญหชัยรัตน์ 1 0.00 

 รวม 100,000 100.00 

หมายเหต ุ* ข้อมลูของบริษัท เนชัน บรอดแคสติง คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน) ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของรายงานฉบบันี 

ทีมา : www.bol.co.th 
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4.  คณะกรรมการบริษัท 

 

ณ วนัที 17 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทของ NNV มีรายชือดงัต่อไปนี  

 

ตารางท ี36 คณะกรรมการบริษัทของ NNV ณ วันท ี17 กุมภาพนัธ์ 2557 

 รายชือ ตําแหน่ง 

1. นาย อดิศกัดิ  ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการ  

2. น.ส. เอียมศรี บุญหชัยรัตน์ กรรมการ 

3. นาง ลกัขณา รัตน์วงศ์สกุล กรรมการ 

ทีมา :  NMG 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท คอื กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท  

 

5. สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

ข้อมลูทางการเงินตามงบการเงินของ NNV ทีผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (ซึงเป็นผู้ สอบบัญชี

รับอนุญาตทีอยู่ในรายชือของสํานกังานกลต.) สําหรับปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 – 2556  

 

ตารางท ี37 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ NNV สําหรับปีบญัชี 2555 – 2556  

บริษัท เอ็นบซีี เน็กซ์ วิชัน จาํกัด 
2555 2556 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพย์      

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน            0.25            2.67  

ลกูหนีการค้า – สทุธิ                -         123.88  

เงินประกนัการประมลูใบอนุญาตคลืนความถี                -           22.00  

สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน                -             14.70  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน            0.25        163.24  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 -             6.23  

รวมสินทรัพย์           0.25        169.47  

หนีสิน    

เจ้าหนีการค้า                -           16.52  

เจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกัน     -           98.36  

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย -           44.15  

หนีสินหมนุเวียนอืน           0.04            9.41  

รวมหนีสินหมุนเวียน           0.04        168.45  

หนีสินไม่หมนุเวยีนอืน                -             7.58  
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บริษัท เอ็นบซีี เน็กซ์ วิชัน จาํกัด 
2555 2556 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) 

รวมหนีสิน           0.04        176.02  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น   

ทนุจดทะเบียน            1.00            1.00  

ทนุทีออกและชําระแล้ว – หุ้นสามัญ            0.25            1.00  

กําไร (ขาดทุน) สะสม           (0.04)          (7.55) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น            0.21           (6.55) 

รวมหนิสินและส่วนของผู้ถือหุ้น            0.25        169.47  

 

บริษัท เอ็นบซีี เน็กซ์ วิชัน จาํกัด พ.ย. – ธ.ค. 
2555 

2556 
งบแสดงผลการดําเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได้   

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ                -         169.64  

รายได้อืน                -             0.05  

รายได้รวม                -         169.70  

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ                -         147.06  

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน            0.04          33.91  

รวมค่าใช้จ่าย           0.04        180.97  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้          (0.04)       (11.27) 

ต้นทนุทางการเงิน           -           0.02  

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้                -       3.77 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ           (0.04)          (7.52) 

     ทีมา : NMG 

 

6. สภาวะอุตสาหกรรม 

 

ข้อมลูสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อุตสาหกรรมโฆษณา และอุตสาหกรรมสือโทรทัศน์ ปรากฏอยู่ในข้อ 6 สภาวะอุตสาหกรรม ของ

เอกสารแนบ 1 ข้อมลูทัวไปบริษัท เนชัน มลัตมีิเดยี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ของรายงานฉบับนี 

 



รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงนิอสิระเกียวกับรายการได้มาซึงสินทรัพย์ 

 

93 

                                                  

เอกสารแนบ 5 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
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