สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ส่วนที่ 1
ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ
บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และการกาหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
: บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
ชื่อและที่อยูข่ อง
เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ สนอขาย
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
803,155,214 หุน้ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 803,155,214 หุน้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ก่อนการเพิ่ มทุน
1,124,417,300 หุน้ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,124,417,300 หุน้
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
หลังการเพิ่ มทุนโดยการ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม
ของบริษทั ฯ ตามสัดส่วน
จานวนหุ้นที่ ผ้ถู ื อหุ้นแต่
ละรายถื ออยู่ (Rights
Offering) (กรณี ที่มีการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ครบทัง้ จานวน)
จานวนหุ้นที่เสนอขาย : จานวนไม่เกิน 321,262,086 หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) คิดเป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุน้
สามัญทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) ในครัง้ นี้
: หุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ 5 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ 2 หุ้น (คิดเป็ น
อัตราส่วนการจัดสรร
จานวนหุน้ ทีใ่ ช้ในการจัดสรรทัง้ สิน้ 321,262,086 หุน้ ) โดยเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิด
จากการคานวณจะถูกปดั ทิง้ หรือดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร โดยกาหนด
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
: 1.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้
: 0.53 บาท
ราคาเสนอขายหุ้น
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็ นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2563 เมื่อ วัน ที่ 29 ตุ ลาคม 2563 แล้ว ตามที่ก าหนดในมาตรา 52 แห่ ง
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ระยะเวลาจองซื้อ

:

สถานที่จองซื้อ

:

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญ :
เพิ่ มทุ น ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
เดิ ม

วัต ถุป ระสงค์ ข องการ )א:
เพิ่ มทุน

)ב

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถเสนอขายหุน้ สามัญทีร่ าคาต่ า กว่ามูลค่าหุน้ สามัญทีต่ ราไว้ของ
บริษทั ฯได้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึง่ เป็ นงบการเงิน
ล่าสุดทีไ่ ด้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ตัง้ แต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ของวันที่ 1 ถึง 4, 8, 9, 14 และ 15 ธันวาคม 2563
(รวม 8 วันทาการ)
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในกรณี ที่ มี ห้ ุน สามัญ เพิ่ ม ทุ น เหลื อ จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตาม
สัดส่วนในรอบแรก บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่ เหลือให้แก่ผ้ถู ือหุ้นที่
ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเกิ นสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคา
เดียวกัน โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้ ที่
เหลือจนกระทังไม่
่ มหี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผถู้ อื
หุน้ รายใดประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมี หุ้นเหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่
ไม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จดั สรรให้แก่บุคคลในวงจากัด
ในกรณีท่มี ผี ู้ถือหุ้นแสดงความจานงจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้น
และส่งผลให้ผู้ถอื หุน้ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ของผูถ้ อื หุน้ รายนัน้ ถือ
ครองหุน้ ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีต่ ้องทาคาเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ผูถ้ อื หุน้ รายดังกล่าวมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิ จการ”) เว้นแต่ผู้ถอื หุ้นรายดังกล่าวได้รบั ยกเว้นการทาคาเสนอซื้อ
หลัก ทรัพ ย์ท ัง้ หมดของบริษัท ฯ ตามประกาศเกี่ย วกับ การเข้า ถือ หลัก ทรัพ ย์เ พื่อ
ครอบงากิจการ
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ การพิ จารณาไม่
จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผ้จู องซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ น
ผลให้ เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดเรื่องสัดส่ วนการถือหุ้นของคนต่ างด้าว ตามที่
กาหนดในข้อบังคับของบริ ษัทฯ ซึ่ งปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ได้ไม่เกิ นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่ ได้ออกจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ จะนาเงินทุนไปใช้เพื่อรองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ ทีม่ ุ่งเน้นการให้บริการข่าวสารโฆษณาผ่านสื่ออย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงสื่อ
รูปแบบใหม่ (New media) รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องเกีย่ วเนื่อง และ
การต่อยอดธุรกิจของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ แผนการใช้ เงิ นดังกล่ าวข้างต้ นอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบั ผล
ประกอบการ กระแสเงิ นสด แผนการดาเนิ นธุรกิ จ แผนการลงทุน จานวนเงิ นที่
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ได้รบั หลังจากการเพิ่ มทุน ความจ าเป็ น และความเหมาะสมอื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผู้
ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
ประโยชน์ ที่ บ ริ ษัท ฯ จะ )ג: การเพิม่ ทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในครัง้
นี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ โดย
ได้รบั จากการจัดสรรหุ้น
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รบั จากการเพิม่ ทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจหลักของ
เพิ่ มทุน
บริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการต่ อยอดธุรกิจในอนาคต และรองรับความ
ต้อ งการเงิน ทุ น หมุ น เวีย นที่สู ง ขึ้น เพื่อ ให้บ ริษัท ฯ มีศ ัก ยภาพในการแข่ ง ขัน กับ
ผู้ประกอบการรายอื่นในอุต สาหกรรม ทัง้ นี้ การเพิ่มทุ นดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตและเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่ อสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษทั ฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนทีม่ นคง
ั ่ ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
และผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
นโยบายเงิ น ปั น ผลและ : บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมาย
สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผล
และเงินสารองอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว
ของหุ้นส่วนที่เพิ่ มทุน
อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความ
จาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ เห็นสมควร
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลจากการดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้ว
ร า ย ล ะ เ อี ย ด อื่ น ใ ด ที่ : ไม่มี
จ าเป็ นส าหรับ ผู้ถื อ หุ้ น
เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตัด สิ น ใจในการอนุ ม ัติ
การเพิ่ ม ทุ น และจัด สรร
หุ้นเพิ่ มทุน
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วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ฯ เสนอขายแก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วน
1. กาหนดระยะเวลาจองซื้อและการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ของวันที่ 1 ถึง 4, 8, 9, 14 และ 15 ธันวาคม 2563 (รวม 8 วันทาการ)
2. สถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผู้จองซื้อหรือผู้รบั มอบอานาจ สามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ และชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ท่ี
บริษทั ฯ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะอนุ ญาตให้ทาการจองซื้อ ด้วยวิธกี ารอื่นได้ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ 1
ถึง 4, 8, 9, 14 และ 15 ธันวาคม 2563 (รวม 8 วันทาการ) ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ตามทีอ่ ยู่ ดังนี้
เลขที่ 1854 ชัน้ ที่ 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โดยงดรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทวประเทศ
ั่
3. วิ ธีการจองซื้อและการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
จองซือ้ ใน 1 ถึง 4, 8, 9, 14 และ 15 ธันวาคม 2563 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
- ผูจ้ องซือ้ จะสามารถชาระเงินโดย การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
- ผูจ้ องซือ้ โปรดสังจ่
่ าย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ รวมเป็ นฉบับเดียวกัน ทัง้ กรณีจองซือ้ ตามสิทธิ หรือ
ต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร
ผูจ้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ด้วย
(ก) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ตามข้อ ให้ขดี คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายเข้าบัญชี “บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง
คอร์ปอเรชัน่ เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน” พร้อมระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
สามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยจะต้องลงวันทีใ่ นระหว่างวันที่ 1 ถึง 4, 8
และ 9 ธันวาคม 2563 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 1 วัน
ทาการเท่านัน้
(ข) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
“บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน”
ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ใช้รบั ชาระค่าจองซื้อ
ชื่อบัญชี : “บริ ษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุน"
ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สาขา : สาขาบางนา
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี : 130-3-19217-1
-

-

ผูจ้ องซื้อห้ามโอนเงิ น หรือ สังจ่
่ ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ลงวันที่ก่อนวันจองซื้อโดยเด็ดขาด
และ/หรือหลังจากสิ้ นสุดระยะเวลาจองซื้อ ยกเว้นการจ่ายด้วยเช็ค แคชเชี ยร์เช็ค ต้องลงวันที่ ไม่เกิ น
วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ผู้จ องซื้ อ ที่ ช าระเงิ น โดยการโอนเงิ น ที่ ธ นาคารแล้ ว ต้ อ งน าหลัก ฐานการโอนเงิ น พร้อ มระบุ ชื่ อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ไว้ด้านหลังใบโอนเงิ น (Pay-in Slip) และเอกสาร
การจองซื้อยื่น ณ บริษทั ฯ ตามที่ระบุในข้อที่ 2
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4. เอกสารประกอบการจองซื้อ
4.1. ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีก่ รอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
บริษัทฯ จะทาการจัดส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถอื หุ้นทุกรายตามทีไ่ ด้กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มี
สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถขอรับใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทบ่ี ริษทั ฯ หรือดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.nbc.co.th)
4.2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ซึ่งออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”)
4.3. เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ลงวันทีใ่ นระหว่างวันที่ 1 ถึง 4, 8 และ 9 ธันวาคม 2563 ซึง่ สามารถเรียก
เก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการหรือ หลักฐานการโอนเงิน หรือสาเนา
การโอนเงิน (pay-in slip) เข้าบัญชีธนาคาร (กรณีการชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนโดยการโอนเงิน) พร้อม
ระบุช่อื -นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้บนสาเนาการโอนเงินและต้องแนบมาพร้อมกับใบจองซือ้
4.4. ในกรณีทไ่ี ม่มใี บรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของผูจ้ องซือ้ ตามเอกสารประกอบการจองซือ้ ข้อ 4.2
และ/หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทาให้ช่อื /ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถ้ อื หุน้ ตามทีไ่ ด้กาหนดรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการจองซือ้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Record Date)
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส
ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้
(1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้า ราชการ/สาเนาบัต รพนัก งานรัฐวิสาหกิจที่ย ั ง ไม่
หมดอายุ หรือสาเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่ระบุเลขประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(2) กรณีบุคคลธรรมดาทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือเอกสารทีใ่ ช้แทนหนังสือ
เดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) กรณีนิตบิ ุคคลสัญชาติไทย
(ก) สาเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงานที่มอี านาจรับรองที่ได้ ออกให้ไม่เกิน 6
เดือน นับจากวันยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ ซึง่ ผูม้ อี านาจลง
นามลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
(ข) สาเนาเอกสารตามข้อ (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ของผูม้ อี านาจลงนามทีไ่ ด้รบั รองสาเนาถูกต้องใน
เอกสารตามข้อ (3) (ก)
(4) กรณีนิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย
(ก) สาเนาหนัง สือ สาคัญ การจัด ตัง้ นิ ติบุ ค คล หนั ง สือ บริค ณห์ส นธิ และ/หรือ หนัง สือ รับ รองของ
นิ ติบุ ค คลที่อ อกให้ไ ม่ เ กิน 12 เดือ น นั บ จากวัน ยื่น ใบจองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น และเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
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(ข) สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอี านาจลงนามที่ได้รบั รองสาเนาเอกสารตามข้อ (4) (ก) ที่ยงั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีการใช้พมิ พ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อให้พมิ พ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ซ้ายและเขียนข้อความ
กากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หวั แม่มอื ซ้ายของ ...............” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์
นิ้วมืออันแท้จริงของผูน้ นั ้ และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึง่ พยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง
และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัต รประจาตัวข้าราชการของพยานลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
สาเนาเอกสารประกอบทีล่ งนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รบั การรับรองลงลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถู กต้อ ง ท าการรับรองลายมือชื่อ ของผู้จดั ท าหรือผู้ใ ห้คารับรองความถู กต้อ งขอ ง
เอกสาร และให้เจ้าหน้าทีส่ ถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา
หรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public
หรือหน่ วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันยื่นใบจองซื้อหุน้
สามัญเพิม่ ทุนและเอกสารประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ เอกสารใดที่มไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ
จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
นัน้ ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
ในกรณีท่มี กี ารมอบอานาจให้ Custodian มาใช้สทิ ธิแทนผู้ถอื หุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและเอกสารประกอบการ
จองซื้อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอานาจ
ได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจ Custodian และสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
Custodian ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจกระทาการแทนของ Custodian และมีขอ้ ความ
แสดงให้เห็นว่าผู้มอี านาจกระทาการแทนของ Custodian ซึ่งลงนามในฐานะผู้รบั มอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทน Custodian พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุหรือ
เอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มอี านาจลงนามนัน้ อีก 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
4.5. กรณีผจู้ องซือ้ ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) จะต้องมีเอกสาร
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4)
2. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล) เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์
ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5)
3. กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ให้แนบแบบสอบถามการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิตบิ ุคคล (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6) เพิม่ จากข้อ 1. และ 2. ด้วย
4.6. หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทม่ี อบหมายให้ผรู้ บั มอบอานาจมา
กระทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูจ้ องซือ้ และผูร้ บั มอบอานาจซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามทีก่ ล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูจ้ องซือ้ ไม่ประสงค์ทจ่ี ะใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั ส่งเอกสารเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและการจัดสรร
หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายใด หากการกระทาดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ตอ้ งดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมไปจากทีต่ ้องดาเนินการ
ตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
5. เงื่อนไขในการจองซื้อ
5.1. ผูถ้ อื หุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั การจัดสรร คือ ผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ จ้งความประสงค์
จองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ตามสิท ธิโ ดยเศษให้ป ดั ทิ้ง หรือ จองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น น้ อ ยกว่ า สิท ธิท่ีไ ด้ร ับ
การจัดสรร จะได้รบั การจัดสรรตามจานวนทีจ่ องซือ้
5.2. ผูถ้ อื หุน้ สามารถจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร โดยจะต้องแสดงความจานงมาในคราว
เดียวกันกับการจองซือ้ ตามสิทธิ และต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิทงั ้ จานวน
5.3. ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทั ฯ จะจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้
ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดัง กล่าว บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจนกระทัง่
ไม่มหี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดประสงค์ทจ่ี ะจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าวอีกต่ อไป แต่ หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดาเนินการลดทุนจด
ทะเบียนโดยตัดหุน้ ทีไ่ ม่ได้จดั สรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จดั สรรให้แก่บุคคลในวงจากัด
5.4. ในกรณีท่มี ผี ถู้ ือหุน้ แสดงความจานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผถู้ ือหุน้ และ
บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) ของผูถ้ อื หุน้ รายนัน้ ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีเ่ พิม่ ขึน้ จนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีต่ ้องทาคา
เสนอซือ้ หลักทรัพย์ (Tender Offer) ผูถ้ อื หุน้ รายดังกล่าวมีหน้าทีต่ ้องทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั ้ หมดของ
บริษทั (Tender Offer) ตาม ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ราย
ดัง กล่ า วได้ร ับ ยกเว้น การทาคาเสนอซื้อ หลัก ทรัพย์ท งั ้ หมดของบริษัท ฯตามประกาศเกี่ยวกับการเข้า ถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
5.5. ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ และชาระเงินค่าจองซือ้ แล้ว ไม่มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซือ้
5.6. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จดั สรรหุน้ ใดให้แก่ผจู้ องซือ้ รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจ
เป็ นผลให้เป็ นการฝา่ ฝืนข้อจากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ
ซึง่ ปจั จุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ ของบริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกจาหน่ ายแล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ
5.7. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหุน้ ให้ผจู้ องซือ้ รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ น
การกระทาการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ต้องดาเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดาเนิ นการตามกฎระเบียบที่เกี่ย วข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย
5.8. ในกรณีชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ซึง่ ต้องเรียกเก็บเงินได้จากสานัก
หักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ การชาระเงินค่าจองซือ้ จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อธนาคารผูจ้ ่ายทา
การขึน้ เงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะ
สมบูรณ์กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้แล้วเท่านัน้
9

5.9. ในกรณี ท่จี านวนหุ้นที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อ หุ้นสามั ญเพิ่มทุ น ไม่ ตรงตามจ านวนเงิน ที่บริษัท ฯ ได้ร ับช าระ
บริษทั ฯ จะถือตามจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ชาระเป็ นหลัก และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายตามทีบ่ ริษทั ฯ เห็นสมควร
5.10. หาก (1) ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้ หุน้ หรือบริษทั ฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ได้
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามทีม่ ใิ ช่ความผิดของบริษทั ฯ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ภายในกาหนดระยะเวลาการ
จองซือ้ และการชาระเงินค่าหุน้ ตามทีก่ าหนด หรือ (2) ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษทั ฯ มีสทิ ธิจะถือว่าผูถ้ อื หุน้ สละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
โดยบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวต่อไป
อนึ่ ง ในการช าระเงิน ค่า จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุ น ผู้ถือ หุ้น ควรตรวจสอบวิธีการชาระเงิน ค่ าจองซื้อ และ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีก่ าหนด หากผูถ้ อื หุน้ มิได้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารชาระเงินค่าจองซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และดาเนินการให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีก่ าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิ นค่า
จองซือ้ ได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลาจองซือ้ บริษทั ฯ มีสทิ ธิจะถือว่าผู้ถอื หุ้นสละสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าว โดยบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวต่อไป
5.11. การคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผจู้ องซือ้
ในกรณีทผ่ี ู้ถือหุ้นทีจ่ องซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบ บริษัท ฯ จะ
ดาเนิ นการคืน เงิน ค่าจองซื้อหุ้น ส่วนที่ไม่ไ ด้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ ครบโดยไม่มี ดอกเบี้ย
และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั สิน้ สุดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หุ้นตามสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแส
รายวันเท่านัน้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ ในกรณีทช่ี ่อื บัญชีมใิ ช่บญ
ั ชีเดียวกับชื่อผูจ้ องซื้อ
หุน้ หรือในกรณีทไ่ี ม่สามารถดาเนินการโอนเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้
หุน้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการคืนเงิน
ด้วยเช็คขีดคร่อมทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ผจู้ องซือ้ ตามทีอ่ ยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์เท่านัน้
ทัง้ นี้ ภายใน 14 วันนับจากวันสิน้ สุดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ใน
กาหนดเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจาก
จานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันทีส่ ามารถ
จัดส่งได้ อย่างไรก็ดี หากส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ คืนด้วยรูปแบบเช็คขีดคร่อมทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ผจู้ องซือ้
ตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในฐานข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ แล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้
ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้
และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั ฯ อีกต่อไป
5.12. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลีย่ นรายละเอียดวิธกี ารชาระเงินค่าหุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือข้อมูล
ใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หา อุปสรรค หรือ
ข้อจากัดในการดาเนิ นงาน ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิด ประโยชน์ สูงสุด ต่ อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ฯ
ดังกล่าว
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5.13. วิธกี ารส่งมอบหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
5.13.1.ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ประสงค์จ ะฝากหุ้น ไว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท หลัก ทรัพ ย์ซ่งึ ผู้จ องซื้อ มีบ ัญ ชีซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซือ้ ฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั
สิน้ สุดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึง่ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ จะสามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หนุ้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (ซึง่ ออกและจัดสรรตามที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563) ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ
5.13.2.ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษทั ฯ
จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ”
โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ เข้าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื้อ และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ซึง่ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ จะสามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุน้ ของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมื่อผูจ้ องซือ้
โอนหุน้ ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มาเข้าสู่บญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์
ของตนเองก่อน และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีศ่ ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด (ทัง้ นี้
ผูจ้ องซื้อต้องกรอกเอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทป่ี ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4) ให้ครบถ้วนและยื่น
พร้อมใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน)
5.13.3.ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ประสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น ในนามของผู้จ องซื้อ ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ใ นฐานะ
นายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รบั การจัดสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ท่ปี รากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record date) ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ภายใน 15 วัน นับแต่
วันสิน้ สุดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึง่ ในกรณีน้ผี จู้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีห่ ุน้ หุน้ เพิม่ ทุน
ของบริษทั ฯ (ซึง่ ออกและจัดสรรตามทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563)
ได้รบั อนุญาตให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
6. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผูถ้ ือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนในครัง้
นี้
บริษทั ฯ จะดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิน้ สุด
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และจะดาเนินการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
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7. ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
7.1. ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้า ของบัญชีซ้อื ขายหลัก ทรัพย์ จะต้อ งเป็ น ชื่อ เดียวกัน หากเป็ นเลขที่บ ัญชีซ้อื ขาย
หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุน้ เข้าบัญชีได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบ
หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
7.2. โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ทีป่ ระสงค์จะนาหุน้ เข้าบัญชีซอ้ื หลักทรัพย์
ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ผดิ หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะถูกส่งไปที่
อื่น ซึง่ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุน้ คืน
7.3. หากบริษทั ฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้ หุน้ คืนให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อันเป็ นเหตุอ่นื ใด
ซึง่ เกินกว่าวิสยั ทีบ่ ริษทั ฯ จะดาเนินการได้ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด
และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีจ่ ะต้องชาระคืนให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่
ครบโดยบริษทั ฯ เท่านัน้ ทัง้ นี้ ตามทีร่ ะบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซือ้ ”
7.4. หากจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ตรงกับจานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ชาระ บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือตามจานวนเงินทีไ่ ด้รบั จากการจองซือ้ หุน้ เป็ นหลัก
7.5. สาหรับผูจ้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะฝากหุน้ สามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ในนามผูจ้ องซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ป่ี ระสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4) เพื่อนาส่งให้แก่
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่แนบเอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะขอให้ออกเป็ นใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ ตามข้อ 5.13.3 แทน
7.6. ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนรายใดมิได้ระบุวธิ กี ารทีจ่ ะให้บริษทั ฯ ส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 5.13.3 แทน
7.7. หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ท่ี
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ชัน้ 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
นายยศ บุญยืน (เลขานุการบริษทั ฯ)
โทรศัพท์ 02-338-3291-92
8. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่ มทุนและแผนการใช้เงิ น
บริษทั ฯ จะนาเงินทุนไปใช้เพื่อรองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ทีม่ ุ่งเน้นการให้บริการ
ข่าวสารโฆษณาผ่านสื่ออย่างครบวงจร ซึง่ รวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ (New media) รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่องเกีย่ วเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผน การ
ดาเนินธุรกิจ แผนการลงทุน จานวนเงินทีไ่ ด้รบั หลังจากการเพิม่ ทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
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9. ประโยชน์ที่บริษทั ฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
การเพิม่ ทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษทั ฯ
มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ โดยบริษทั ฯ จะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การขยายธุรกิจหลักของบริษทั ฯ หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต และรองรับความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนทีส่ งู ขึน้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม ทัง้ นี้
การเพิม่ ทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโตและเพิม่ ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ โดยไม่กระทบต่อ
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทาง
การเงินและฐานทุนทีม่ นคง
ั ่ ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
10. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมาย และเงินสารองอื่น ๆ ทีจ่ าเป็ นและเหมาะสม ทัง้ นี้ อัตรา
การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว อาจเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เห็นสมควร
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้จะมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลจากการดาเนินงานเริม่ ตัง้ แต่ผู้จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ดังกล่าวได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แล้ว
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษทั ฯ
บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีช่อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า Nation Broadcasting
Corporation Public Company Limited มีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่ี เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1 ภาพรวมธุรกิ จหลักของบริษทั ฯ

โครงสร้างการประกอบธุรกิ จ
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2.2

การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายธุรกิ จ

บริษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจัดหารายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ โดยมีช่องทางการออกอากา ศ
หลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยเริม่ ออกอากาศครัง้ แรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2543
ทาง สถานีโทรทัศน์ยบู ซี ี ช่อง 8 โดยเป็ นรายการเชิงข่าวแห่งแรกของประเทศไทย
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 เนชันที
่ วี ได้ยา้ ยการออกอากาศ จาก ยูบซี ี 8 มาสู่ สถานีโทรทัศน์ไททีวี ช่อง 1
ผ่านทางระบบ MMDS โดยทาการส่งสัญญาณผ่าน ดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band และ ดาวเทียมไทยคม 5 ใน
ระบบ Ku-Band ให้ผทู้ ม่ี จี านรับสัญญาณดาวเทียมทีอ่ ยู่ในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชีย สามารถรับชมได้ฟรี ทีช่ ่อง
หมายเลข 22 โดยไม่ตอ้ งเสียค่าบริการรายเดือนใดๆ
และในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั ่ จากัด (“NNV”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษัท
ชนะการประมูลคลื่นความถีเ่ พื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติประเภทหมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ โดยใช้ช่อื ช่อง Nation TV 22 ทีน่ าเสนอรายการข่าว และมุ่งความเป็ นเอกลักษณ์ของช่องและผลิต
รายการด้านข่าวสาร สาระความรู้
ปจั จุบนั บริษทั ฯ นาทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีม
ข่าว และจากการรับเรื่องร้องเรียนจากผูร้ บั ชมรายการ มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกีย่ วเนื่องต่างๆ มีแผนปรับกล
ยุทธ์ โดยการปรับคอนเทนท์ใหม่ๆ เพื่อรักษาฐานกลุ่มผู้ รบั ชมเดิม และเพิม่ ฐานกลุ่มผู้รบั ชมกลุ่มใหม่ เพื่อเพิม่ เรทติ้ง
ของช่อง Nation TV 22 รวมทัง้ มีการปรับสัดส่วนโครงสร้างธุรกิจโดยขยายช่องทางการรับชมผ่านสื่อออนไลน์มากขึน้
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
นอกจากนี้ เพื่อกระจายความเสีย่ งของการดาเนิ นธุรกิจ ลดการพึ่งพิงรายได้หลักของบริษัทฯ และเพิม่ ขีด
ความสามารถในการเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ จึงลงทุนผ่านบริษทั ย่อย (NNV) ในธุรกิจทีม่ โี อกาสและมีศกั ยภาพในการ
เติบโตและสร้างรายได้ในอนาคต ดังนี้
ในวันที่ 7 มกราคม 2563 บริษทั ย่อย (NNV) เข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ของ บริษทั แฮปปี้
โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด ดาเนินธุรกิจขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์และสื่อดิจทิ ลั มีเดีย
หรือทีเ่ รียกว่า “โฮมช้อปปิ้ ง” (Home Shopping)
และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริษทั ย่อย (NNV) เข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ของ บริษทั
อะราวด์ เดอะเวิลด์ จากัด ดาเนินธุรกิจนาเทีย่ วแบบ Exclusive ในประเทศและต่างประเทศ
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิ จสื่อโทรทัศน์
1. สายธุรกิ จสื่อโทรทัศน์
1.1. สถานีโทรทัศน์ทบ่ี ริษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินการ
บริษทั เป็ นผูก้ ่อตัง้ และบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทัง้ ด้านการดาเนินการผลิต การจัดหา
รายการออกอากาศ การให้เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึง่ บริษทั มีรายได้จากการขายเวลา

15

โฆษณา การรับจ้างผลิตรายการสารคดีสนั ้ และค่าเช่าเวลา โดยบริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ช่อง Nation
TV 22 อย่างเต็มรูปแบบ.
ชื่อสถานี

แนวคิ ดหลักของสถานี

สถานีขา่ ว Nation TV 22
เริม่ ออกอากาศปี 2557

สถานี ข่ า วและสาระความรู้ 24
ชั ว่ โ ม ง ซึ่ ง มุ่ ง น า เส น อข้ อ มู ล
ข่ า วสารอย่ า งถู ก ต้ อ ง เป็ น กลาง
ทันเหตุ การณ์ พร้อมบทวิเคราะห์
และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจาก
ทีมงานข่าวทีม่ ปี ระสบการณ์

ช่องทางรับชม
-

อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจทิ ลั (Settop
Box)
ช่อง Nation TV 22
เคเบิลทีวที อ้ งถิน่
เว็บไซต์ www.nationtv.tv
โทรศัพท์เคลื่อนที่
Application ผ่าน ระบบ IOS และ
Android

1.2 รายการโทรทัศน์ทร่ี ่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี อี อกอากาศผ่านจอแอลซีดบี นสถานี และใน
ขบวนรถไฟฟ้า บีทเี อส บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้
กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทวี ี โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์สิ นค้าและ
บริการในรายการปจั จุบนั บริษทั ฯ มีรายการ ดังนี้
สถานี โทรทัศน์

ชื่อรายการ

รูปแบบรายการ

วันและเวลาในการ
ออกอากาศ

ช่อง 3

เรื่องเด่นเย็นนี้

รายงานข่าวเหตุการณ์สาคัญทีเ่ กิดขึน้ ในรอบวัน
หรือประเด็นข่าวทีอ่ ยู่ในความสนใจของสังคม

ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 15.45 – 17.00 น.

บริษทั ฯ ยังคงดาเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยนาข้อได้เปรียบทีม่ อี ยู่ทงั ้ ด้านเนื้อหาข้อมูล คุณภาพ
บุคลากร ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษทั ฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ ด้วยการนาเนื้อหารายการโทรทัศน์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์
ทีอ่ ยู่ในความสนใจของกระแสสังคม มาสร้างสรรค์เป็ นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค และเพิม่ ศักยภาพในการหารายได้ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ ยังได้เสริมสร้างชื่อเสียง
และภาพลักษณ์อนั ดีของบริษทั ฯ ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของกลุ่มผูช้ มและลูกค้าเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึน้
2. สายธุรกิ จ Home Shopping
ดาเนินงานโดย Happy บริษทั ย่อยทางอ้อมของบริษทั ฯ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ประกอบธุรกิจตลาด
แบบตรง ขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์และสื่อดิจทิ ลั มีเดีย นาเสนอต่อผูช้ มรายการทัวประเทศ
่
หรือทีเ่ รียกว่า “โฮมช้อปปิ้ ง” (Home Shopping) โดยมีสนิ ค้าทีค่ ดั สรรคุณภาพและหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนอง
ทุกความต้องการของลูกค้า
โดย Happy มีโ อกาสในการเติบ โตอยู่ ม าก เนื่ อ งจากพฤติก รรมการซื้อ สิน ค้า ของผู้บ ริโ ภคในไทยที่
เปลีย่ นแปลงจากเดิมทีเ่ ดินซือ้ สินค้าตามห้างร้านต่างๆ มาสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านทางโทรทัศน์และดิจทิ ลั มีเดียมากขึน้ อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบการต้องสร้างความแตกต่างให้กบั สินค้า พร้อมสร้างความประทับใจ หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้กบั ลูกค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึน้ และเพื่อให้เกิดการกลับมาซือ้ ซ้า
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3. สายธุรกิ จนาเที่ยว
ดาเนินงานโดย บริษทั อะราวด์เดอะเวิลด์ จากัด (ARW) บริษทั ย่อยทางอ้อมของบริษทั ฯ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2561 โดยธุรกิจนาเทีย่ วเป็ นหนึ่งในแนวทางยุทธศาสตร์ทบ่ี ริษทั ฯ จะใช้เป็ นกลยุทธ์ ในการสร้างฐานลูกค้า
กลุ่มใหม่ และครองใจลูกค้าเก่าให้มากขึน้ ผ่านการจัดกิจกรรมนาเทีย่ วแบบ Exclusive ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างบริษัทและลูกค้ า และเพื่อเป็ นการเพิม่ ช่องทางการสร้างรายได้
ให้กบั กลุ่มบริษทั ฯ ทีม่ าจากการทางานร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจสือ่ โทรทัศน์กบั ธุรกิจนาเทีย่ ว
4. สายธุรกิ จสื่อรูปแบบใหม่
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการนาโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ช มผ่าน
ทางหน้าจอโทรทัศน์และเว็บไซต์ เป็ นผูบ้ ุกเบิกและริเริม่ การใช้ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค และแฮชแทก โดยกาหนดหัวข้อทีอ่ ยู่
ในความสนใจของผูช้ มและเชิญชวนให้ผชู้ มแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ จนเป็ นทีย่ อมรับว่าพิธกี ร
และผูส้ ่อื ข่าวของสถานีมแี ฟนคลับในโลกโซเชียลมีเดียรวมกันสูงสุดในกลุ่มข่าว และมุ่งเน้นด้านการสร้างรายได้จาก
ช่องทาง New Media
1) Content ส่ว นกลาง: พัฒนารูป แบบการนาเสนอ การปรับหน้ าข่าวในสื่อสิง่ พิม พ์ให้เป็ น
ภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาช่องทางในการแชร์ลงิ ค์ขา่ ว การเข้ากลุ่มเฟซบุ๊ค ต่างๆรวมถึงการหาเพจพันธมิตร
2) Content ภูมภิ าค: การจัดประชุมผูส้ ่อื ข่าวภูมภิ าค การจัดการบริหาร Content ภูมภิ าคให้เต็ม
ประสิทธิภาพ และการบริหารเพจเนชันทั
่ วไทยและคมชั
่
ดลึกทัวไทย
่
และการหาพันธมิตรสาหรับแชร์ข่าว
ภูมภิ าค
3) การขยายฐานภูมภิ าค: ใช้กลยุทธ์สร้างเว็บไซต์สาขาทีก่ ระจายจากเว็บไซต์หลัก โดยฝ่ายดูแล
เว็บไซต์จะสร้างเว็บเริม่ จากจังหวัดนาร่อง ได้แก่ Nation TV ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ และขอนแก่น การพัฒนา
ช่องทางการแชร์ การสร้างเพจของจังหวัด และมีการจัดหาเพจกลุ่มเป้าหมายสาหรับจังหวัด เพื่อสร้างเป็ นฐาน
ของภูมภิ าค
4) การมีส่วนร่วมภาคประชาชน: เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน โดยมีขอ้ กาหนดและ
เงื่อนไขระหว่ างบริษัท ฯ และยูสเซอร์ ที่มีเงื่อนไขการเป็ น สมาชิกที่ชดั เจนและครอบคลุม และจัด หาเพจ
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด เพื่อสร้างพันธมิตรประชาชน
5) ร่วมกับพันธมิตรเปิ ดตลาดขายตรงแบบกลุ่ม: เนื่องจากอัตราการเช่า เวลาออกอากาศมีราคา
ค่อนข้างต่า จึงใช้การแบ่งช่วงเวลาออกอากาศให้พนั ธมิตรแทน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องให้ใช้ผปู้ ระกาศข่าวและ
พิธกี รของช่อง Nation TV ร่วมเป็ นพิธกี รในรายการของพันธมิตรด้วย เพื่อสร้างให้ผชู้ มได้เห็นผูป้ ระกาศข่าว
บ่อยๆ และสร้างภาพการจดจาและมีผลต่อการเพิม่ แฟนรายการข่าวมากขึน้
สาหรับรายการที่ออกอากาศ จะนาไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียร่วมกับพาร์ทเนอร์ ผู้
เผยแพร่โฆษณาทีผ่ ่านการรับรอง เช่น เฟซบุ๊ค ยูทปู เป็ นต้น
ด้านการตลาด
บริษัทฯ มีกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันสาหรับธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ด้ วยการสร้างความเป็ น
ผูน้ าในการเป็ นสถานีข่าวอันดับ 1 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนากลยุทธ์ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง
คือ ธุรกิจ Home Shopping และธุรกิจนาเทีย่ ว เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างบริษทั
ฯ และลูกค้า และเพื่อเป็ นการเพิ่ม ช่องทางการสร้า งรายได้ให้กบั กลุ่ มบริษัทฯ และส่ง ผลดีต่อสถานะทาง
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การเงินของบริษทั ฯ ก่อให้เกิดการทางานร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจสื่อโทรทัศน์กบั ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ดังกล่าว ยุทธศาสตร์ทต่ี งั ้ ไว้ดงั นี้
1. สายธุรกิ จสื่อโทรทัศน์
- สร้างความเชื่อมันในแบรนด์
่
ของ Nation TV 22 และสร้างการจดจาแบรนด์
Nation TV 22 ด้วยการสร้างการมองเห็นแบรนด์และคอนเทนท์ของเนชันที
่ วี
รวมทัง้ ปรับเนื้อหาให้สอดรับกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงในทุกวัน
- เน้นการทาข่าวแบบเจาะลึกในทุกมิตใิ ห้มากกว่าเดิมเพื่อตอกย้าความเป็ นสถานี
ข่าวทีน่ ่าเชื่อถือ และได้รบั การยอมรับทัง้ ในและต่างประเทศ
2. สายธุรกิ จ Home Shopping
- ใช้พธิ กี รของช่อง เป็ นพรีเซ็นต์เตอร์สนิ ค้าเฮาส์แบรนด์ของบริษทั
- เพิม่ ประเภทสินค้าเฮาส์แบรนด์ สินค้าภูมปิ ญั ญาไทยและโอทอป ให้หลายหลาย
- ทาเว็บไซต์จาหน่ ายสินค้า โอทอป และสินค้ากลุ่มบริการ เช่น ทัวร์ต่างประเทศ
จะเพิม่ สินค้าบริการด้านโรงพยาบาล เป็ นต้น
- มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ ผูส้ งู อายุ หรือกลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์และกลุ่มเจน
เอ็กซ์เป็ นหลัก
3. สายธุรกิ จ นาเที่ยว
- จัดกิจกรรมนาเทีย่ วแบบ Exclusive โดยมีพธิ กี รของช่องร่วมทริป
- ทาเว็บไซต์จาหน่ ายสินค้าโอทอป และสินค้ากลุ่มบริโภค ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. สายธุรกิ จ สื่อรูปแบบใหม่
- จัดทาการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่าน Facebook YouTube ซึง่ เป็ นการสร้างรายได้ให้กบั
บริษทั ฯ แล้วยังเป็ นระบบฐานข้อมูลทีส่ าคัญในการวิเคราะห์ความนิยมของแต่ละ
รายการจากการเข้าชมคลิปข่าว ทาให้ทราบลักษณะเฉพาะของกลุ่มผูช้ มในแต่ละ
ช่วงเวลา รวมทัง้ ความคิดเห็น (Comment) ใต้คลิปวีดโี อทาให้บริษทั ฯ สามารถ
นาข้อมูลไปปรับปรุงรายการให้ดขี น้ึ รวมทัง้ ได้กาหนดแผนงานการจัดกิจกรรม
เพื่อรายได้ โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้

1.

กิจกรรมหลักประจาปี : กาหนดไว้ 1 - 2 ครัง้ ต่อปี เพื่อสร้างความภักดี
ของแฟนรายการ โดยบริษัทฯ มีฐานแฟนคลับ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็ น
ประจา เช่น กิจกรรม Nation Bike กิจกรรมแทนคุณแผ่นดิน กิจกรรม
Nation TV Fan Day ซึง่ ได้วางแผนในการประชาสัมพันธ์ดว้ ยการ
พยายามเปลีย่ นมุมมองของผูร้ ่วมกิจกรรม และผูร้ บั ทราบข่าวสารทัวไป
่
ให้เห็นคุณค่าและความสาคัญที่ไม่ควรพลาดในการมีส่วนร่วมในทุก ๆ
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2.

3.

กิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ โดยมีรายได้มาจากผูส้ นับสนุ นหลักเพื่อไม่ให้
เกิดปญั หาการขาดทุนในแต่ละกิจกรรม
กิจกรรมเพื่อหารายได้ : ตัง้ เป้าหมายว่าจะจัดกิจกรรมตามเทศกาล โดย
จะพิจารณายึดหลักความสมเหตุสมผล ด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึน้ โดยจะจัดกิจกรรมทีม่ กี าไรเท่านัน้
กิจกรรมทัวร์ : วัตถุประสงค์เพื่อจัดให้แฟนรายการ และแฟนคลับของ
ช่อง Nation TV 22 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ โดยมีผปู้ ระกาศข่าวที่
ได้รบั ความนิยมเป็ นผูน้ าเทีย่ ว

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปี 2562 แม้ธุรกิจทีวดี จิ ทิ ลั จะดาเนินการมาแล้ว 6 ปี การเปลีย่ นผ่านจากทีวอี ะนาล็อกมาสู่ทวี ดี จิ ติ อลก็ยงั ไม่
สมบูรณ์ 100% ทาให้การเติบโตของทีวดี จิ ติ อล ยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้ประกอบการหลายรายยังคง
ประสบภาวะขาดทุน แม้เม็ดเงินโฆษณาจะปรับเพิม่ ขึน้ และธุรกิจทีวเี ป็ นสื่อทีค่ รองสัดส่วนโฆษณามากทีส่ ุดด้วยมูลค่า
70,298 ล้านบาท หรือ 56.57% จากมูลค่าโฆษณารวม 124,267 ล้านบาท
ข้อมูลจากบริษทั นีลเส็น ประเทศไทย จากัด รายงานการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสือ่ ต่าง ๆ ในปี 2562 มีมูลค่า
รวมที่ 124,267 ล้านบาท เติบโต 2.79%
โดยกลุ่มสือ่ ทีใ่ ช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในปี 2562 ประกอบด้วย
ประเภทธุรกิ จ

มูลค่า (ล้านบาท)

สัดส่วน (ร้อยละ)

ทีวี

70,298

56.57

อินเตอร์เน็ต
ป้ายโฆษณาและสือ่ เคลื่อนที่

20,163

16.23

13,513

10.87

โรงภาพยนตร์

8,838

7.11

สิง่ พิมพ์

5,681

4.57

วิทยุ

4,735

3.81

โฆษณาในร้านค้า

1,040

0.84

รวม
124,267
ทีม่ า : ข้อมูลจาก Nielsen Advertising Information Service

100.00

อย่างไรก็ตามในปี 2562 สถานการณ์ส่อื โฆษณาดีกว่าปี 2561 โดยตัวเลขใช้จ่ายโฆษณาทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจาก
ความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบธุรกิจต่าง ๆ ทีก่ ลับมาเดินหน้ากิจกรรมการตลาด และใช้จ่ายงบโฆษณาเพิม่ ขึน้ เป็ นส่วน
ใหญ่ หากดูจากบริษทั ผูน้ าการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาในปี 2561 ใน 10 อันดับแรก
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บริษทั ทีใ่ ช้งบโฆษณาสูงสุดในปี 2562 จานวน 10 ลาดับ ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษทั

มูลค่า (ล้านบาท)

ยูนิลเี วอร์ โฮลดิง้
ไลฟ์สตาร์
พีแอนด์จี
ทีวไี ดเร็ค
เนสท์เล่
โตโยต้า มอเตอร์
ลอรีอลั (ประเทศไทย)
โคลา โคลา
ตรีเพชร อีซซู ุ
ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย)

3,446
2,903
2,521
2,221
1,977
1,903
1,589
1,511
1,397
1,264

ทีม่ า : ข้อมูลจาก Nielsen Advertising Information Service

ทัง้ นี้หากดูจากมูลค่าโฆษณาทีวดี จิ ติ อล เปรียบเทียบยอดโฆษณารายกลุ่มปี 2562 เทียบกับปี 2561 จะพบว่า
ยอดใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาเพิม่ ขึน้ เป็ นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลจาก TV Digital Watch ระบุยอดใช้จ่ายโฆษณาดังนี้
มูลค่าโฆษณาทีวีดิจิตอล ปี 2562 เทียบกับปี 2561
กลุ่มช่อง

ปี 2561 (ลบ.)

สัดส่วน

ปี 2562 (ลบ.)

สัดส่วน

เปลี่ยนแปลง

HD
SD
ข่าว
เด็ก

42,170
18,045
2,592
624

62.05%
26.56%
3.82%
0.92%

43,585
17,929
1,902
385

62.05%
26.56%
3.82%
0.92%

+3.35%
-0.64%
-26.62%
-38.30%

สาธารณะ

4,515

6.65%

4,229

6.65%

-6.36%

รวม

67,947

100%

68,031

100%

+0.12%

ทีม่ า : TV Digital Watch และ Nielsen Advertising Information Service

การจัดจาหน่ ายและช่องทางการจัดหน่ ายของธุรกิ จสื่อโทรทัศน์
บริษัทฯ มีฝ่ายขายโฆษณาของตนเอง ซึง่ ทาหน้าทีต่ ิดต่อกับบริษทั ตัวแทนโฆษณาและบริษทั เจ้าของสินค้า
โดยตรง ในรูปแบบ Branded Content และ Tie in หลากหลายรูปแบบ การผลิตวิดที ศั น์แนะนาสินค้าและองค์กร โดย
ใช้เทคนิคการถ่ายภาพมุมสูง ซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมแก่ลูกค้าตรงจานวนมาก และโฆษณาที่ออกอากาศในช่วงคันต่
่ อ
รายการ (Loose Spot)
สาหรับธุรกิจเกีย่ วเนื่องบริษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็ นส่วนใหญ่ โดยใช้ส่อื
ของ บริษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ เป็ นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการ
ใช้ สือ่ สังคมออนไลน์ของทางสถานีและพิธกี ร เพื่อช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากทีส่ ดุ
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การผลิ ตและจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการของธุรกิ จสื่อโทรทัศน์
สถานี โ ทรทัศน์ ข องบริษัท ฯ และรายการโทรทัศ น์ ท่ีร่ว มผลิต กับ สถานีโ ทรทัศ น์ ฟ รีทีวีหรือ ผู้ผ ลิตรายการ
ภายนอก มีปจั จัยการผลิตที่สาคัญ ได้แก่ บุคลากร ฐานข้อมูลข่าว สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ใี ช้ในการผลิต ทัง้ นี้
บริษทั ฯ แบ่งรูปแบบการผลิตและจัดหารายการออก เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1.1 รายการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตเอง
 News Programme : ฝ่ายข่าวทาหน้ าที่เป็ นผู้จดั หาและผลิตข่าวทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
อาชญากรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม ต่ างประเทศ บันเทิง ภูมิภาค เพื่อ
นาเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการคุยข่าว รายการสัมภาษณ์ข่าว รายการสนทนาและวิเคราะห์
ข่าว เป็ นต้น ซึ่งจะมีการประชุมบรรณาธิการข่าวทุกสายข่าว กาหนดทิศทางข่าวร่วมกัน กาหนด
ชิน้ งานข่าวให้ผสู้ อ่ื ข่าวไปทาข่าว พิจารณาคัดเลือกข่าวทีม่ คี ุณค่าน่าสนใจออกอากาศ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาข่าว ก่อนออกอากาศทุกครัง้
 Non News Programme : บริษทั ฯ มีฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์รายการ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตรายการ
โทรทัศน์ประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการข่าวและรายการที่เกีย่ วข้องกับข่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็ นรายการสาระความรู้ รายการวาไรตีไ้ ลฟสไตล์ และรายการสารคดีสนั ้ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ (Filler) ซึง่
แต่ละรายการ จะมีผู้ควบคุมรายการ (Producer) ทาหน้าที่ควบคุมดูแลให้การผลิตรายการเป็ นไป
ตามแผนงานทีไ่ ด้กาหนดไว้
1.2 รายการทีร่ ่วมผลิตกับผูผ้ ลิตภายนอกและพันธมิตรสือ่
บริษัทฯ มีการตกลงร่วมผลิตรายการกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็ นผู้ผลิตอิสระมืออาชีพ ซึ่งบริษัทฯ จะ
คัดเลือกบริษทั ผูผ้ ลิตภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านและมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับในวงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็ น
รายการประเภทสาระความรูแ้ ละวาไรตีไ้ ลฟ์สไตล์ โดยบริษทั ฯ สามารถมีสว่ นร่วมในการวางแนวคิดของรายการ เพื่อให้
รายการมีเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอทีส่ อดคล้องกับนโยบายสถานี รวมถึงเป็ นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบคุณภาพรายการ
ก่อนนาแพร่ภาพออกอากาศต่อไป
1.3 รายการทีใ่ ห้ผผู้ ลิตภายนอกเช่าเวลาออกอากาศ
ในปี 2562 สถานีโทรทัศน์ ดจิ ติ อลมีการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯ มีนโยบายไม่ขยายเวลาเช่าเพิ่มขึ้น
บริษทั ฯ พิจารณาคัดเลือกประเภทรายการให้หลากหลาย เพื่อให้สถานีได้มรี ายการครบทุกรส ทุกรูปแบบ ซึง่ Nation
TV ยังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะก้าวไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาการเป็ นผูน้ าอันดับ 1 ในสถานีโทรทัศน์กลุ่มข่าวและ
สาระในระบบดิจทิ ลั ภาคพื้นดิน รวมถึงการจัดแผนพัฒนาด้านคอนเทนท์และบุคคลากร ควบคู่ไปกับแผนการตลาด
และการให้บริการทางการตลาดในลักษณะการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ กับทีมขายโฆษณาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
และมีประสบการณ์ในการขายโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ
และตามที่ราชกิจจานุ เบกษา เผยแพร่คาสังหั
่ วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2561 เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ มีผลให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดจิ ทิ ลั ภาครัฐ ตามคาสังหั
่ วหน้ าคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 4/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 มีแนวทางทีช่ ่วยเหลือเยียวยา ดังนี้
 ยกเว้นค่าเช่าโครงข่าย (MUX) ตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป
 ยกเว้นค่าใบอนุญาต 2 งวดสุดท้าย คือ งวดที่ 5 และ งวดที่ 6 จากเดิมพักชาระหนี้ 3 ปี
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ผูร้ บั ใบอนุญาตฯ สามารถแจ้งความประสงค์คนื ใบอนุ ญาตฯ เป็ นหนังสือไปยังสานักงาน กสทช. ภายใน
30 วัน นับแต่คาสังมี
่ ผลใช้บงั คับ และให้สานักงาน กสทช. พิจารณากาหนดค่าชดเชยให้แก่ผรู้ บั อนุ ญาต
ดังกล่าว

2.2.2. ธุรกิ จสื่อรูปแบบใหม่
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการนาโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมผ่าน
ทางหน้าจอโทรทัศน์และในเว็บไซต์ เป็ นผูบ้ ุกเบิกและริเริม่ การใช้ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค และแฮชแทก โดยกาหนดหัวข้อที่
อยู่ในความสนใจของผูช้ มเละเชิญชวนให้ผชู้ มแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียรูปแบบต่าง ๆ จนเป็ นทีย่ อมรับ
ว่าพิธกี รและผูส้ อ่ื ข่าวของสถานีมแี ฟนคลับในโลกโซเชียลมีเดียรวมกันสูงสุดในกลุ่มข่าว และมุ่งเน้นด้านการสร้างรายได้
จากช่องทาง New Media ดังนี้
1. Content ส่วนกลาง : พัฒนารูปแบบการนาเสนอ การปรับหน้าข่าวในสื่อสิง่ พิมพ์ให้เป็ น ภาพเคลื่อนไหว
การพัฒนาช่องทางในการแชร์ลงิ ค์ขา่ ว การเข้ากลุ่ม Facebook ต่าง ๆ รวมถึงการหาเพจพันธมิตร
2. Content ภูมภิ าค : การจัดประชุมผู้ส่อื ข่าวภูมภิ าค การจัดการบริหาร content ภูมภิ าค ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ และการบริหารเพจเนชันทั
่ วไทยและคมชั
่
ดลึกทัวไทย
่
และการหาเพจพันธมิตรสาหรับแชร์ขา่ วภูมภิ าค
3. การขยายฐานภูมภิ าค : ใช้กลยุทธ์ สร้าง เว็บไซต์ สาขาที่ กระจายจาก เว็บไซต์ หลัก โดยฝ่ายดูแล
เว็บไซต์ จะสร้างเว็บโดยเริม่ จากจังหวัด นาร่อง ได้แก่ Nation TV ศรีสะเกษ, Nation TV เพชรบูรณ์ และ Nation TV
ขอนแก่น การพัฒนาช่องทางในการแชร์ การสร้างเพจ ของจังหวัด และมีการจัดหาเพจกลุ่มเป้าหมายสาหรับจังหวัด
เพื่อสร้างเป็ นฐานของภูมภิ าค
4. การมีส่วนร่วมภาคประชน (User generate content) : เพื่อการเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน โดยมี
ข้อกาหนดและเงื่อนไขระหว่างบริษทั ฯ และ User ทีม่ เี งื่อนไขการเป็ นสมาชิกที่ชดั เจน และครอบคลุม และจัดหาเพจ
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเพื่อสร้างพันธมิตรภาคประชาชน
5. ร่วมกับพันธมิตรเปิ ดตลาดขายตรงแบบกลุ่ม : เนื่องจากการอัตราการให้เช่าเวลาออกอากาศ มีราคา
ค่อนข้างต่า จึงใช้การแบ่งช่วงเวลาออกอากาศให้พนั ธมิตรแทน
สาหรับรายการที่อ อกอากาศ จะน าไปเผยแพร่ใ นช่ อ งทางสื่อ โซเชีย ลมีเดีย โดยร่ วมมือกับพาร์ทเนอร์ผู้
เผยแพร่โฆษณาทีผ่ ่านการรับรอง ได้แก่ Facebook Youtube เป็ นต้น
สาหรับปี 2562 เนชันที
่ วี ได้รุกตลาดออนไลน์ แบบเต็มรูปแบบโดยมีฝา่ ยงานนิวมีเดีย เพื่อพัฒนาสื่อออนไลน์
โดยเฉพาะ ประกอบด้วย
1. เว็บไซต์ NATIONTV.TV โดยนาเสนอข่าวสารรวดเร็ว ทันสถานการณ์ และ หลากหลายให้คุณผูช้ มได้
ติดตามได้อย่างต่อเนื่อง มีการผลิตข่าวขึน้ บนเว็บไซต์ไม่ต่ากว่า 150 ชิน้ ต่อวัน
2. บริษทั ฯ ได้เป็ นพันธมิตรกับเฟสบุ๊ก เพื่อผลิตข่าวในระบบไอเอ เพื่อให้ผชู้ มทีใ่ ช้งานเฟสบุ๊กได้ตดิ ตามข่าว
ของเนชันที
่ วี ผ่านช่องทางเพจ ทีม่ ผี ตู้ ดิ ตามเพจของเนชันที
่ วี และ เพจพันธมิตร กว่า 6 ล้านคน
3. บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาคอนเท้นข่าวแบบคลิปวีดโี อ และ ถ่ายทอดสด ผ่านทางด้านยูทูป ของเนชันที
่ วี 22 วัน
ั
หนึ่งไม่ต่ากว่า 40 คอนเท้น โดยมีผตู้ ดิ ตามกว่า 8 แสนคน และปจจุบนั ยังคงมีการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาคอนเท้นข่าวให้กบั ไลน์ เพื่อนาเสนอให้กบั ผูช้ มติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางไลน์
ไม่ว่าจะเป็ น ไลน์ทเู ดย์ / ไอน์แอด / ไลน์สแควร์ หรือไทม์ไลน์ ซึง่ ปจั จุบนั มีผตู้ ดิ ตามกว่า 1.5 แสนคน

22

5. บริษทั ฯ ยังคงได้พฒ
ั นาคอนเท้นข่าวเพื่อนาเสนอ ผ่านทางทวิตเตอร์ ในทุก ๆ วัน ปจั จุบนั นี้ มีผตู้ ดิ ตาม
กว่า 2.5 ล้านคน
นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่
อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ เว็บไซต์ และอุปกรณ์เคลื่ อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี เพื่อ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านสื่อต่าง ๆ และพัฒนาการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารในรูปแบบใหม่ ให้ทนั กับเทคโนโลยีท่กี ้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจน สนับสนุ นดิจติ อลทีวี เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ การรับชมโทรทัศน์ ท่แี ตกต่ า งจากเดิมให้กบั ผู้บริโภค ได้แก่ การรับชมรายการจากสถานีไ ด้ครบทุ ก
ช่องทาง อย่างต่อเนื่อง
ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิ จสื่อรูปแบบใหม่
การให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
บริษทั ฯ นาข้อมูลข่าวสารจากสือ่ โทรทัศน์ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจมาพัฒนาให้มเี นื้อหาและรูปแบบ
การนาเสนอทีส่ ามารถตอบรับกับวิถกี ารใช้ชวี ติ ทีท่ นั สมัยของคนยุคใหม่ ซึง่ นิยมรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบใหม่ๆ
โดยในปี 2562 บริษทั ฯ ให้บริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีป่ ระเภทต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone แท็บ
เล็ต ดังนี้

 บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบข้อความสัน้ (SMS: Short
Message Service) ซึง่ สามารถให้บริการส่งข่าวผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ุกเครือข่าย และทุกประเภท
ข่าวตามความต้องการของลูกค้า เช่น ข่าวธุรกิจ ข่าวภาษาอังกฤษ และข่าวสารทัวไป
่ เป็ นต้น ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีรายได้จากค่าสมาชิกรายเดือนของผูใ้ ช้บริการ SMS ทีเ่ ป็ นบริการของบริษทั ฯ และได้รบั ส่วน
แบ่งรายได้ค่าสมาชิก SMS ของพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ บริษทั ฯ ให้บริการเป็ นตัวแทนดาเนินกิจกรรมด้าน
การตลาด
ในปี 2562 บริการ SMS ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ มีดงั นี้
บริการ
เนชันทั
่ นข่าว
The Nation News
ThaiVisa
ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ
ข่าวด่วนคมชัดลึก
Nation Oil Alert

บริการ SMS
รูปแบบ
ข่าวสาคัญและประเด็นข่าวใหม่ทเ่ี กิดขึน้ อย่างทันเหตุการณ์จากสถานี
ข่าว Nation TV
ข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชัน่
ข่าวภาษาอังกฤษจาก ThaiVisa และหนังสือพิมพ์เดอะเนชัน่
ข่าวและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการเงิน
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ข่า วส าคัญ และประเด็น ข่า วใหม่ ท่ีเ กิด ขึ้น อย่ า งทัน เหตุ ก ารณ์ จ าก
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
บริการแจ้งราคาน้ามัน ขึน้ -ลง ทันทีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง

อัตราค่าบริการ
49 บาท/เดือน
49 บาท/เดือน
49 บาท/เดือน
49 บาท/เดือน
29 บาท/เดือน
ครัง้ ละ 1 บาท

การตลาด ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิ จสื่อรูปแบบใหม่
1.) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่มกี ารเติบโตอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละแท็บเล็ตส่วนหนึ่งมาจากการขยาย
พืน้ ทีบ่ ริการ 4 จีงส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความต้องการอุปกรณ์สอ่ื สารมากขึน้ รวมถึงราคาโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ ละแท็บเล็ตที่
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มีราคาถูกลง สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2558 – 2559 กสทช.ได้ดาเนินการจัดประมูล 4G ทีค่ ลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์
และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้อนิ เทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มอื ถือเพิม่ มากขึน้ รวมถึง
การใช้งานโซเชี่ยลมีเดีย ประเทศไทยถือเป็ นหนึ่งในประเทศที่มผี ู้ใช้งานเฟซบุ๊ค และไลน์มากที่สุดในเอเชีย โดยมี
ผูใ้ ช้งานมากกว่า 47 ล้านคน โซเชี่ยลมีเดียเป็ นช่องทางการสื่อสารทีจ่ ะช่วยกระตุ้นให้รายได้ตลาดโฆษณาออนไลน์
เติบโตอย่างรวดเร็ว และ ปี 2560 – 2562 ผูบ้ ริโภคหันมาซือ้ สินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากขึน้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคสามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ และบนโทรศัพท์มอื ถือได้มากขึน้ มีความปลอดภัยมากขึน้ การซือ้ ขายสินค้าออนไลน์จงึ
เป็ นทีย่ อมรับมากขึน้ การค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต สาหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ทีม่ อี ยู่ในร้านค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตมีมากขึน้
ในทิศทางเดียวกันนี้ มีงานวิจยั พฤติกรรมผูช้ มทีวใี นสหรัฐอเมริกา พบว่า มีสดั ส่วนผูช้ มทีวสี ด หรือดูผ่านจอ
ทีวรี าว 30% ที่เหลือเป็ นการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ และดูย้อนหลัง เชื่อว่าพฤติกรรมผู้ชมทีวไี ทยจะไปในทิศทาง
เดียวกับต่างประเทศ จากอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ช่องทางรับชมออนไลน์ ทัง้ เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่
เพื่อรองรับพฤติกรรมผูช้ มแบบมัลติ สกรีน จะมีโอกาสหารายได้ จากงบโฆษณาสื่อออนไลน์ ทีย่ งั มีแนวโน้มเติบโต 2030% ต่อปี
นอกจากนี้ทศิ ทางการใช้งบโฆษณาของสินค้าและแบรนด์ต่าง ๆ มีการวางแผนสื่อสารแบบครบวงจรทัง้ สื่อ
ออฟไลน์และออนไลน์ ปจั จุบนั สัดส่วนงบโฆษณาของสินค้า และแบรนด์ ผ่านสื่อออนไลน์อยู่ท่ี 15-20% แต่รายได้จาก
โฆษณาออนไลน์ ทีส่ อ่ื ทีวไี ด้รบั จากส่วนแบ่งโฆษณาของดิจทิ ลั แพลตฟอร์มรายใหญ่ อยู่ท่ี 5-10%
ดังนัน้ หากเม็ดเงินโฆษณาสื่อออนไลน์ เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการสื่อทีวี ที่เป็ น เจ้าของคอนเทนท์จะไม่ได้ร ับ
ประโยชน์ดงั กล่าวอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่ วย ในอนาคตผู้ประกอบการโทรทัศน์จงึ ต้องให้ความสาคัญกับการลงทุนสร้าง
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างฐานผูช้ มเพิม่ ขึน้ ด้วย
2.) การตลาด
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขัน เพื่อเพิม่ ความนิยมเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และรายได้
จากการขายโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเว็บไซต์ของพันธมิตรทางธุรกิจดังนี้
 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ : บริษทั ฯ ดาเนินการติดตามเพื่อพัฒนาเนื้อหาข้อมูล
และระบบการใช้งานในเว็บไซต์ให้มคี วามถูกต้อง ทันสมัย สอดรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก คือ 5 Screen นัน่ หมายถึง
ผูบ้ ริโภค จะเข้าถึงเนื้อหา ข้อมูลของบริษทั ฯ ได้ในทุกช่องทาง และการนาเสนอจะต้องมีความแตกต่าง
จากช่องทางหลัก
 การใช้โซเชีย่ ลมีเดียช่วยในการประชาสัมพันธ์ โดยบริษทั ฯ และเนชันกรุ
่ ๊ป มีผตู้ ดิ ตามในเครือข่ายโซเชีย่ ล
มีเดียมากกว่า 7 ล้านคน
 การแสวงหาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ : จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่
แลกเปลีย่ นข่าวสารสาระความรูท้ ค่ี รอบคลุมหลายกลุ่มลูกค้า เช่น นักธุรกิจ คนทางาน นักเรียน นักศึกษา
บริษทั ฯ จึงมีการขายโฆษณาแบบผสม เพื่อให้ลกู ค้าโฆษณาสามารถเลือกเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณา
ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้พร้อมกัน ในราคาทีม่ สี ว่ นลด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการเสนอขายโฆษณาข้ามสื่อ
ทุกประเภทของบริษทั ฯ ทัง้ โทรทัศน์ และ เว็บไซต์ โดยกาหนดส่วนลดราคาทีด่ งึ ดูดลูกค้าโฆษณา เพื่อให้
สนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้มากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็ นการกระจายการลงโฆษณาทัง้
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ในสื่อที่ได้ร ับความนิยมจากลูกค้าโฆษณาในระดับสูงอย่างสื่อโทรทัศน์ และสื่อที่ได้รบั ความนิยมจาก
ลูกค้าโฆษณาระดับปานกลางอย่างสือ่ เว็บไซต์ไปพร้อมกัน
การจัดจาหน่ ายและช่องทางการจัดหน่ ายของธุรกิ จสื่อรูปแบบใหม่
บริษทั ฯ มีฝ่ายขายพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ของตนเอง ทาหน้าทีต่ ิดต่อกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและบริษัท
เจ้าของสินค้าโดยตรง ปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิม่ รายได้ ดังต่อไปนี้
 เพิม่ ทราฟิ กให้กบั เว็บไซต์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์ ออกแบบให้น่าสนใจและมีเนื้อหาทีห่ ลากหลายขึน้
การอัพเดทข่าวทีร่ วดเร็ว และการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชีย่ ลมีเดีย
 จัดทาระบบ Social Monitoring สาหรับนักข่าวใช้มอนิเตอร์ข่าว กระแสข่าวทีก่ าลังจะเกิดขึน้ ซึง่ ส่งผลให้
บริษทั ฯ เป็ นผูน้ าในการเสนอข่าวได้อย่างรวดเร็ว
บริษทั ฯ ได้มกี ารโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของบริษทั ฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ผ่านสือ่ หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของพันธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยผูบ้ ริโภคทีป่ ระสงค์จะใช้บริการ
ข้อมูลดังกล่าว สามารถสมัครใช้บริการด้วยตนเองผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น การสมัครรับ SMS MMS ทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การดาวน์โหลด Application ต่างๆ นอกจากนี้ยงั ขยายการพัฒนาแอพพลิเคชันไปยั
่
งระบบอื่นๆ
ได้แก่ วินโดว์โฟน เพื่อรองรับผูใ้ ช้กลุ่มใหม่ดว้ ย
การผลิ ตและจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการของธุรกิ จสื่อรูปแบบใหม่
1.) ธุรกิจเว็บไซต์
ปจั จัยหลักสาคัญในการดาเนินการธุรกิจเว็บไซต์ คือ บุคลากร ฐานข้อมูลข่าว และเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ใช้บริการ Cloud Service เพื่อความเสถียรและรองรับการ
ขยายตัวของทราฟิกทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีเ่ กิดสถานการณ์ไม่ปกติ
ฝ่ายการตลาด ทาหน้าที่วางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ เพื่อ
สนั บ สนุ น ให้เ ว็บ ไซต์ ข องบริษัท ฯ เป็ น ที่รู้จ ัก ในวงกว้า งและได้ร ับ ความนิ ย มจากกลุ่ ม เป้ าหมาย เช่ น ร่ ว มตอบ
แบบสอบถามเพื่อชิงรางวัล ดาวน์โหลด (Download) คูปองส่วนลดร้านอาหาร เป็ นต้น
2.) ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
ปจั จัยหลักสาคัญในจัดหาบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ได้แก่ บุคลากร ฐานข้อมูลหรือเนื้อหา และ
เครื่องมืออุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิต โดยเจ้าหน้าทีส่ ว่ นงานดังกล่าวมีหน้าทีน่ าฐานข้อมูลหรือเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
สัญญาณภาพและเสียงของรายการโทรทัศน์หรือข่าว MMS ข้อความ SMS มาจัดทาในรูปแบบไฟล์ดจิ ทิ ลั ให้พร้อมจัดส่ง
ไปยังระบบของผูใ้ ห้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือรองรับต่อการใช้ผ่าน Application ของอุปกรณ์เคลื่อนทีข่ อง
ค่ายผูผ้ ลิตต่าง ๆ รวมทัง้ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นา Application สาหรับใช้รองรับบริการข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีร่ ปู แบบต่าง ๆ
2.3

สิ นทรัพย์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่สาคัญ
2.3.1 ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจทัง้ สิน้ 97.27 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประเภททรัพย์สนิ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่องใช้
สานักงาน
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า
สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)
37.26
11.96
0.43

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

0.10
47.52

ลักษณะกรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

2.3.2. สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่าและบริการเพื่อเช่าสานักงานรวมทัง้ สิง่ อานวยความสะดวก เพื่อประกอบธุรกิจ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดของสัญญาดังนี้
ระยะเวลาสัญญา
เริม่ ต้น
สิน้ สุด
ห้องชุดเลขที่ 1858/57-62 ชัน้ ที่ 12A 1 ธันวาคม
31
ในอาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เลขที่
2560
มีนาคม
1858 ถนนเทพรัตน กรุงเทพฯ รวมเนื้อ
2563
ทีป่ ระมาณ 2,391.18 ตารางเมตร
รายละเอียด

อาคาร 11 ชัน้ เลขที่ 1854 ถนนเทพ 1 กันยายน
30
รัต น กรุ ง เทพฯ รวมเนื้ อ ที่ ป ระมาณ
2562
พฤศจิกายน
4,807.30 ตารางเมตร
2569

รวมเวลา
2 ปี
4 เดือน

7 ปี
3 เดือน

ภาระผูกพัน
ไม่มี

ไม่มี

ระยะเวลา
คงเหลือ
-

สามารถต่อ
สัญญาเช่าได้เมื่อ
ครบสัญญา

2.3.3 นโยบายในการบริหารลูกหนี้ การค้า
ในการให้บริการและการขายสินค้า โดยปกติกลุ่มบริษทั ฯ มีการให้สนิ เชื่อมีระยะเวลาตัง้ แต่ 7 วันถึง 90 วัน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิจานวน 93.35 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้การค้าก่อนหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 161.72 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 78.38 ล้านบาท โดยมี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 66.65 ล้านบาท และเป็ นลูกหนี้การค้ากิจการอื่นๆ จานวน 83.34 ล้านบาท โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 1.72 ล้านบาท ซึง่ ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารชาระหนี้ และการ
คาดการณ์เกีย่ วกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า และลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายเป็ นหนี้สญ
ู เมื่อเกิดขึน้
2.3.4 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย
การพิจารณาการลงทุน หากบริษทั ฯ จะพิจารณาลงทุนในบริษทั ใดเพิม่ เติม จะต้องเป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจหลัก และมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตได้ในระยะยาว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินการดังกล่าวภายใต้ขอ้ กาหนดหรือกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง และหากเป็ นไปได้ บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการจัดส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็ นกรรมการเพื่อร่วม
กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ และ/หรือ การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารจัดการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
รายชื่อกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 13 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13.

ชื่อ
นายฉาย
บุนนาค
นายสุภวัฒน์
สงวนงาม
นายสุธี
ผ่องไพบูลย์
นายชัยวัฒน์
อัศวินทรางกูร
นางสาวนริศรา
ศรีสนั ต์
พล.อ.ท.นพ.ทวีศกั ดิ ์ ขันติรตั น์
นายชาลี
ดิษฐลักษณ
พล.อ.วัธนชัย
ฉายเหมือนวงศ์
นางอรอร
อัครเศรณี
นางวรางคณา
กัลยาณประดิษฐ
นายสมบูรณ์
ม่วงกล่า
นายเจษฎา
บูรณพันธุศ์ รี
นางสาวปิ ยะดา
ปุณณกิตเิ กษม

ตาแหน่ ง
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการของบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

ชื่อ
นายฉาย
บุนนาค
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายชื่อผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
2. นางสาวเอีย่ มศรี บุญหชัยรัตน์
3. นายปกรณ์
พึง่ เนตร
4. นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล
5. นางสุวรรณี
วัชรภาสกร

ตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารสายงานการตลาด
บรรณาธิการบริหาร
ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมองค์กร
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
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ผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) ผูถ้ อื หุน้ 10 รายแรกของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
สัดส่วนการ
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
ถือหุ้น
1. บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
573,829,611
71.45
2. นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พนั ธุ์
42,928,400
5.34
3. นายสมบัติ พานิชชีวะ
24,333,900
3.03
4. นายปกรณ์ มงคลธาดา
22,621,756
2.82
5. นางสาวอรอร อัครเศรณี
18,400,000
2.29
6. บริษทั กรีนสยาม จากัด
15,000,000
1.87
7. นายสุวชิ า ศฤงคารพูนเพิม่
6,210,000
0.77
8. นายนิวตั น์ แจ้งอริยวงศ์
5,000,000
0.62
9. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
4,152,298
0.52
10. นายชูชยั ชาญสง่าเวช
4,000,000
0.50
รวม
716,276,465
89.18

4. ประวัติการเพิ่ มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
บริษทั ฯ มีการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ในระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 บริษทั ฯ มีการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน อีกจานวน 200 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียนจานวน 535,436,609.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 535,436,809.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 200 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน อีกจานวน 267,718,405 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียนจานวน 535,436,809.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 803,155,214.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้น
สามัญจานวน 267,718,405 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
5. ประวัติการจ่ายเงิ นปันผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกาไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะ
กิจการของบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหลังหักสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ในกรณีทไ่ี ม่มเี หตุ
จาเป็ นอื่นใดในการใช้เงินจานวนนัน้ ๆ และการจ่ายเงินปนั ผลจะต้องไม่กระทบต่ อการดาเนินงานปกติของ
บริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
เงินปนั ผล (บาทต่อหุน้ )

2560
-ไม่มี-

2561
-ไม่มี-
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2562
-ไม่มี-

6. บริษทั ในเครือ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม (ถ้ามี)
นิ ติบุคคลที่บริษทั ถือหุ้นตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ชื่อนิ ติบุคคล / ที่อยู่
บริษทั ย่อย
บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชนั ่ จากัด
1854 ชัน้ 5 ถ.เทพรัตน แขวงบาง
นาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ
บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริษทั แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์
เซอร์วสิ จากัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชัน้ ที่ 27
โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล กรุงเทพฯ
บริษทั อะราวด์ เดอะเวิลด์ จากัด
118 ซอยยาสูบ 2 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

ทุนชาระ
แล้ว
(บาท)

ผลิตรายการโทรทัศน์
และให้บริการโฆษณา
ผ่านสือ่ โทรทัศน์

99.99

800,000,000

800,000,000

จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์

50.00

10,000,000

10,000,000

บริการนาเทีย่ ว

49.00

5,000,000

5,000,000

ประเภทธุรกิ จ
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงิ นเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
บริษทั ฯ ขอแจ้งข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ตามงบการเงินรวมปี 2560 - 2562 และ สาหรับงวด
เก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้
บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562 และ 30 กันยายน 2563
หน่วย : พันบาท
รายการ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 30 กันยายน
2560
2561
2562
2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อ่นื
รายได้คา้ งรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอีน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

30

60,242
18,990
109,498
30,503
8,780
28,434
256,447

118,694
88,619
37,603
201
16,606
261,723

26,735
1,807
99,941
34,961
6
14,407
177,857

137,908
2,403
99,928
30,880
30,353
11,266
312,738

7,402
8,450
98,474

12,116
63,558

3,977
345,491

3,078
314,950

7,059
97,266
11,578
337,172

55,499
542,076
798,523

56,311
450,013
711,735

60,195
513,270
691,127

769
151,686
136,553
12,428
310,024
9,938
66,947
688,345
1,001,083

หน่วย : พันบาท
รายการ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562

31 ธันวาคม
2560

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เจ้าหนี้ค่าซือ้ สินทรัพย์
รายได้รบั ล่วงหน้า
ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบกิจการ
โทรทัศน์คา้ งจ่ายทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ งึ กาหนด
ชาระ
ส่ภายในหนึ
วนของหนี่ง้สปีนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์
ค้เงิางจ่
นกูาย้ ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
สารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะบริษทั
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ อื หุ้น

14,090
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30 กันยายน
2563

6,810
112,971

51,644
2,145
-

31,888
18,037
2,861
49,899

66,191
17,474
49,899

-

-

17,400

8,700

52,486
30,068

29,006
20,267

55,581
14,424

17,247
53,809
15,646

216,425

103,062

190,090

228,966

430,463
29,952
460,415
676,840

550,899
23,115
574,014
677,076

27,600
41,552
69,152
259,242

31,950
126,370
47,174
205,494
434,460

535,437
824,432
2,251
24,100
(1,264,537)
121,683
121,683
798,523

535,437
824,432
24,100
(1,349,309)
34,660
34,660
711,736

535,437
824,432
24,100
(952,084)
431,885
431,885
691,127

803,155
698,604
24,100
(958,500)
567,359
(736)
566,623
1,001,083

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562
และ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี /งวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ในกาไรหรือ
ขาดทุ
น
รวมรายการที
่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี /งวด
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี /งวด
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี /งวด
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2560

หน่วย : พันบาท
งบการเงิ นรวม
2561
2562
1 ม.ค. –
30 ก.ย. 63
(9 เดือน)

521,328
17,764
539,092

379,996
43,531
423,527

457,064
35,760
492,824

653,656
35,094
688,750

513,577
255,069
652,957
1,421,603
(882,511)
(20,621)
(13,106)
(916,238)

360,317
122,992
2,786
486,095
(62,568)
(13,442)
(22,783)
(98,793)

401,842
163,373
(486,701)
78,514
414,310
(9,065)
405,245

507,657
183,259
(246)
690,670
(1,920)
(12,095)
(14,015)

(14,015)

(10,151)
83,072
(14,584)
58,337
(857,901)

(87,329)

(8,020)
397,225

(916,238)
(916,238)

(98,793)
(98,793)

405,245
405,245

(5,731)
(8,284)
(14,015)

(857,901)
(857,901)

(87,329)
(87,329)

397,225
397,225

(5,731)
(8,284)
(14,015)

11,464

บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสดรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560-2562
และ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : พันบาท
รายการ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี /งวด
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าตัดจาหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์
ดอกเบีย้ รับ
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
(กาไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จริง
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(กลับรายการ)
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
รายได้คา้ งรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายได้รบั คืน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
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งบการเงิ นรวม
2561
2562

(916,238)

(98,793)

405,245

(14,015)

60,723
66,958

38,369
30,541

34,127

47,310

(2,460)
20,621
65,391
(108)
(1,687)
(151)

(285)
13,442
18,924
408
(687)
4,934

(325)
8,964
29,633
(622)
-

(70)
12,095
(246)
(265)
-

(106)

444

(76)

(404)

11,603
(11,518)
(545)
13,106
652,957
(41,454)

7,125
2,539
305
22,783
5,253
45,302

235
(715)
10,435
(477,742)
43,727

747
(1,083)
4,091
75,308

27,541
23,036
7,539
15,111
3,204
(22,767)
(43,654)
(19,751)
7,540
(43,655)

7,888
(11,816)
1,362
11,829
541
37,896
(34,650)
(16,479)
14,999
56,872

(49,177)
2,642
2,234
3,719
(19,756)
20,623
(15,077)
7,406
(3,659)

23,089
4,081
(5,117)
3,423
(1,219)
(13,429)
(18,944)
(9,655)
4,978
62,515

1 ม.ค. –
30 ก.ย. 63
(9 เดือน)

รายการ

2560

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
รับดอกเบีย้
เงินสดรับสุทธิจากการซือ้ บริษทั ย่อยทางอ้อม
เงินลงทุนชัวคราว
่
ซือ้ เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินสดรับสุทธิจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
จ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาย (ซือ้ ) อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
ซือ้ ลิขสิทธิรายการ
์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
จ่ายดอกเบีย้
รับ (จ่าย) เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
รับจากการเพิม่ ทุน
จ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี /งวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี /งวด

งบการเงิ นรวม
2561
2562

1,819
222
55,148
(550,177) (466,000)
604,073 485,677
(122,800)
(10,088)
(7,584)
(5,429)
(1,950)
(959)
(2,396)
(28,413)
7,969
(3,702)
(3,702)
(75,770)
136,012
60,242

387
(1,807)
(430,300)
430,922
(72,800)
(41,032)
(12,225)
(126,855)

1 ม.ค. –
30 ก.ย. 63
(3 เดือน)
70
21,927
(596)
(234,200)
234,465
(86,358)
(2,533)
(67,225)

(6,444)
45,000
38,556
(91,958)
118,693
26,735

(4,783)
(4,350)
141,890
(16,874)
115,883
111,173
26,735
137,908

(6,390)
(6,390)
58,451
60,242
118,693

คาอธิ บายและวิ เคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับผลการดาเนิ นงานรวมไตรมาสที่ 3 ปี 2563
งบการเงินรวมของบริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยสาหรับงวดเก้า
เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่จานวน 5.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ซึง่ มีผลกาไรจานวน 432.57 ล้านบาท คิดเป็ นการเปลีย่ นแปลงขาดทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 101 ทัง้ นี้
ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 462.86 ล้านบาท คงเหลือ
เป็ นขาดทุนสุทธิสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน 30.29 ล้านบาท คิดเป็ นการเปลีย่ นแปลง
ขาดทุนลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 81 บริษทั ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
สรุปได้ดงั นี้
1. รายได้จากการขายและการให้บริการสาหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 จานวน 653.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 105 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 สาเหตุหลักมาจาก
 รายได้จากการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพิม่ ขึน้ จานวน 296.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 เนื่องจาก
รายได้จากการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสือ่ โทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั และสือ่ ออนไลน์ของ
บริษทั ย่อยทางอ้อมทีเ่ พิม่ ขึน้
 รายได้จากการให้บริการนาเทีย่ ว เพิม่ ขึน้ จานวน 22.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 100 เนื่องจาก รายได้
จากการให้บริการนาเทีย่ วของบริษทั ย่อยทางอ้อมทีเ่ พิม่ ขึน้
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2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสาหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 จานวน 703.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนขายและบริการของบริษทั ย่อยทางอ้อมที่
เพิม่ ขึน้
3. ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สาหรับงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน 462.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการกลับรายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละประกอบกิจการโทรทัศน์
กล่าวโดยสรุป ผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของกลุ่มบริษทั มีผล
ขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จานวน 5.73 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึง่ มีผลกาไรจานวน
432.57 ล้านบาท ทัง้ นี้ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 462.86
ล้านบาท คงเหลือเป็ นขาดทุนสุทธิสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จานวน 30.29 ล้านบาท
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