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วิสัยทัศน์

ปณิธาน
ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง 
และสร้างแรงบันดาลใจด้วยความน่าเชื่อถือ
ทันเหตุการณ์อย่างสร้างสรรค์

คุณค่าองค์กร

ผสานสื่อที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือน

Credibility : ความน่าเชื่อถือในการดำาเนินธุรกิจ 
 ทั้งการรายงายข่าวสารและการประกอบธุรกิจ
Intergrity : ซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ เคารพต่อ 
 จรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ
Synergy : ตระหนักในคุณค่าของการผสานสื่ออัน 
 หลากหลายและประสานร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ 
 ทั้งภายในและภายนอก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน ์
 สูงสุดของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
Customer Focus : ให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ 
 สูงสุดของลูกค้า
Innovation : ความคิดสร้างสรรค์ ในสิ่งที่แตกต่าง 
 ทั้งในด้านสินค้า การตลาด การขาย 
 การให้บริการ และระบบการบริหาร
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NMGเนชั่น
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สารบัญ

	 	 4		 ข้อมูลทั่วไป

	 	 5		 สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน	

	 	 7		 สารจากประธานกรรมการ		

	 		8	 คณะกรรมการบริษัท	

	 19		 คณะกรรมการบริหาร	

	 22		 ผู้บริหารระดับสูง	

	 3	6		 โครงสร้างการประกอบธุรกิจ	

	 3	7	 เครือข่ายธุรกิจ

	 43		 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	

	 4	7		 ปัจจัยความเสี่ยง

	 5	3		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 5	4		 รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

	 70		 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ประจำาปีิ	2553

	 7	5		 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	

	 7	6		 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประจำาปีิ	2553

	 77		 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	ประจำาปี	2553	

	 7	8		 สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท

	 7	9		 งบการเงิน	

178		 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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ชื่อ  : บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 

ที่อยู่สำ�นักง�นใหญ่  : เลขที่ 1854  ถนนบ�งน�-ตร�ด แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์  : (66) 2338-3333 

โทรส�ร  : (66) 2338-3938

ขึ้นทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์   : วันที่ 9 มิถุน�ยน 2531 

จดทะเบียนเป็นบริษัทมห�ชน  : วันที่ 14 ธันว�คม 2536 (บมจ. เลขที่ 0107536001524) 

ธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจหลัก 7 ส�ยธุรกิจได้แก่ 

  • ส�ยธุรกิจด้�นข่�วธุรกิจภ�ษ�ไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

  • ส�ยธุรกิจด้�นข่�วทั่วไปภ�ษ�ไทย ผลิตหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก และ เนชั่นสุดสัปด�ห์

   • ส�ยธุรกิจด้�นข่�วภ�ษ�อังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น และ เนชั่นจูเนียร์,

   ธุรกิจอบรมสัมมน� และทักษะก�รสื่อส�ร

   •  ส�ยธรุกจิด�้นสือ่กระจ�ยภ�พ และเสยีง เจ�้ของและผู้ดำ�เนนิง�นสถ�นขี�่วเนชัน่แชนแนล,  

         MangoTV ผลติร�ยก�รเพือ่ออกอ�ก�ศในทีวสีถ�นตี�่งๆ, ผลติร�ยก�รวทิยุ, New Media

   •  ส�ยธุรกิจด้�นเอ็ดดูเทนเมนท์และต่�งประเทศ ผลิตหนังสือเล่มในน�มของสำ�นักพิมพ์

   เนชั่นบุ๊คส์ และตัวแทนจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ต่�งประเทศ, ผลิตและจำ�หน่�ยสิ่งพิมพ์

   สำ�หรับเด็กและก�รศึกษ�

   •  ส�ยธุรกิจด้�นก�รพิมพ์ ดำ�เนินธุรกิจรับจ้�งพิมพ์

   •  ส�ยธุรกิจด้�นขนส่ง

ทุนจดทะเบียน  : 2,500,000,000 บ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญ จำ�นวน 250,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว  : ณ  31 ธันว�คม 2553 ทุนชำ�ระแล้วของบริษัทเท่�กับ 1,647,740,300 บ�ท ประกอบด้วย

  หุ้นส�มัญ จำ�นวน 164,774,030 หุ้น หุ้นละ 10 บ�ท

ส�ข�เชียงใหม่   : เลขที่ 24/1 ถนนนันท�ร�ม ซ. 5ก ต. ห�ยย� อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100

  โทรศัพท์ (053) 271-831 แฟกซ์ (053) 200-151

ส�ข�ขอนแก่น    : เลขที่ 67 หมู่ 8 ถนนเหล่�น�ดี อ. เมือง จ. ขอนแก่น 80000

  โทรศัพท์ (043) 324-170  แฟกซ์ (043) 324-243

ส�ข�ห�ดใหญ่       : เลขที่ 88/9 ถนนก�ญจนวนิช ต. บ้�นพรุ อ. ห�ดใหญ่ จ. สงขล� 90250

  โทรศัพท์ (074) 210-035-8 แฟกซ์ (074) 210-039

ข้อมูลทั่วไป
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หมายเหตุ :  *ร�ยก�รพิเศษ หม�ยถึง กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รข�ยสินทรัพย์, กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุน, กำ�ไรจ�กก�รต่อรองร�ค�ซื้อ, หนี้สงสัย

จะสูญ, ข�ดทุนจ�กสินค้�ล้�สมัย, ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน, ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์, สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์

อื่นตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักง�นเกษียณอ�ยุก่อนกำ�หนด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำ�รองต�มกฎหม�ย และ

เงินสำ�รองอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนก�รลงทุน คว�มจำ�เป็น คว�มเหม�ะสมอื่นๆ ในอน�คต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมก�รบริษัทที่อนุมัติจ่�ยเงินปันผล

จะตอ้งไดร้บัก�รอนมัุติจ�กทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เวน้แต่เปน็ก�รจ่�ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลซึง่คณะกรรมก�ร บรษิทัมอีำ�น�จอนมุตัิใหจ้�่ยเงนิปนัผลระหว่�ง

ก�ลได้ แล้วให้ร�ยง�นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บในก�รประชุมคร�วต่อไป

หน่วย : ล้�นบ�ท

• ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 2,696.71 2,317.23 2,730.02

• ร�ยได้รวม 2,934.97 2,529.51 3,017.90

• กำ�ไรขั้นต้น 1,006.42 614.96 940.93

• กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค� ร�ยจ่�ยตัดบัญชี 655.19 298.23 382.78

 และก่อนร�ยก�รพิเศษ * (ดูหม�ยเหตุ)

• กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 313.62 (46.50) (54.98)

• สินทรัพย์รวม 3,706.00 3,308.19 3,536.82

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,250.75 850.38 872.19

• อัตร�ส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�) 1.96 2.89 3.07

• อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 37.32% 26.54% 34.47%

• อัตร�กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อร�ยได้รวม 10.69% (1.84%) (1.82%)

• อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 25.07% (5.47%) (6.30%)

• อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 8.46% (1.41%) (1.55%)

• กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท) 1.90 (0.28) (0.33)

• เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท) - - -

• มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท) 7.59 5.16 5.29

1. ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2553 2552 2551
                                                                                                             (ปรับปรุงใหม่)               (ปรับปรุงใหม่)

2.  อัตราส่วนทางการเงิน 2553 2552 2551
                                                                                                             (ปรับปรุงใหม่)               (ปรับปรุงใหม่)

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน

การลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการลงทุน

ประเภทธุรกิจสิ่งพิมพ์

บริษัท เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) 85.00 77.65

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์จำ�กัด (มห�ชน) ) 

41.25 77.63

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์จำ�กัด (มห�ชน) )

50.00 38.82

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 1.00 99.94

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด 100.00 99.99

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำ�กัด  (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จำ�กัด) 100.00 99.99

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำ�กัด  (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำ�กัด)                                                               25.00 99.97

ประเภทธุรกิจบริการงานพิมพ์

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด 500.00 84.50

บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด  (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด)
(ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด)

350.00 84.49

ประเภทธุรกิจกระจายภาพและเสียง

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 178.50 62.14

ประเภทธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต

บริษัท เอ็นคูปอง จำ�กัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์จำ�กัด (มห�ชน)                                                                            

1.00 77.63

ประเภทบริการขนส่ง

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำ�กัด 10.00 99.99

การลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553       
ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการลงทุน

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำ�กัด 4.00 45.00

หน่วย : ล้�นบ�ท
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 กรกฎ�คมปี 2553 เป็นปีที่ หนังสือพิมพ์ THE NATION 

ก้�วเข้�สู่ปีที่ 40 และเป็นปีที่คว�มพย�ย�มในก�รปรับปรุงก�รดำ�เนิน

ง�นของเร�ในหล�ยปีที่ผ่�น ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งเด่นชัด บริษัท

มีกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยที่ต้ังไว้ ตลอดระยะเวล� 

40 ปี จ�กหนังสือพิมพ์ร�ยวันภ�ษ�อังกฤษ เร�ได้นำ�เสนอเนื้อห� 

ผ่�นผลิตภัณฑ์อีกม�กม�ยเพื่อให้ส�ม�รถสื่อส�ร กับประช�ชน

กลุ่มต่�งๆได้ในทุกช่องท�ง เร�มีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงเป็น 

หนังสือพิมพ์ธุรกิจร�ยวันฉบับภ�ษ�ไทย และหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก 

หนังสือพิมพ์ร�ยวันหัวสี ที่มียอดจำ�หน่�ยสูง นอกจ�กนั้นเร�ได้ขย�ย 

ธุรกิจครอบคลุมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ นิวมีเดีย หนังสือ และอีเว้นท์

ต่�งๆ คว�มโดดเด่นของเนชั่นกรุ๊ป จึงไม่เหมือนกับองค์กรสื่ออื่นๆ ใน

ประเทศไทย เนื่องจ�กเร�ให้บริก�รส่ือที่ครบวงจรทั้งภ�ษ�ไทย และ

ภ�ษ�อังกฤษ ส�ม�รถเข้�ถึงลูกค้�ตั้งแต่กลุ่มที่มีร�ยได้สูง ไปจนถึง

กลุ่มคนระดับกล�ง และกลุ่มลูกค้�ทั่วไป 

 ตลอดระยะเวล� 40 ปีแห่งก�รก่อตั้ง ที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเท

ทำ�ส่ืออย่�งมีคุณภ�พและมีม�ตรฐ�น เร�ได้ผ่�นตำ�น�นก�รต่อสู้ม�

อย่�งเข้มข้น ทรหดและอดทน มีทั้งเสียงหัวเร�ะ เมื่อได้เห็นผลง�น

ที่น่�ภ�คภูมิใจ มีทั้งน้ำ�ต�แห่งคว�มท้อแท้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญห�

ที่ถ�โถมกระหน่ำ� จนเรือลำ�น้ีแทบจะอับป�งเร�ได้ผ่�นทั้งวิกฤตท�ง

เศรษฐกิจ ตั้งแต่ยุคกอบกู้ จนถึงวิกฤตต้มยำ�กุ้งที่แสนส�หัส ย�กที่จะ

ลืม และผ่�นก�รเมือง ตั้งแต่ก�รปฏิวัติรัฐประห�รถึงเผด็จก�รพลเรือน

เบ็ดเสร็จ ที่ทั้งไฮเทคซับซ้อนและซ่อนเงื่อน จนถึงก�รถูกล้อมตึกท่ี

ไร้วัฒนธรรม และคุณธรรม ก�รทำ�สื่อที่มีจุดยืนอย่�งเครือเนชั่นฯ 

ย�กยิง่ทีจ่ะหลบหลกี และอยูร่อดปลอดภัยม�ถึงวนัน้ี เร�ได้ทุม่เทพฒัน�

คุณภ�พเนื้อห� (Content) และนวัตกรรมก�รนำ�เสนอ (Innovation) 

ไม่ว่�จะเป็น “ข่�ว” ผ่�นก�รผส�นสื่อ ( Synergy) ต่�งๆ ไปจนถึง 

“อีเวนท์” ภ�ยใต้ วิสัยทัศน์ “Total Media Solutions” ที่เน้นก�รใช้สื่อ

ในเครือที่หล�กหล�ยม�ผสมผส�นกันเพื่อพัฒน� สินค้� และบริก�ร

ต่�งๆ จนส�ม�รถบรรลุผลสำ�เร็จเป็นที่ประจักษ์ ของสังคมไทย 

ก�รทีเ่ครอืเนชัน่ฯ อยูม่�ได้ครบ 40 ป ีเร�มีองค์ประกอบหลัก 2 ประก�ร

คือ 

 1. มีอุดมก�รณข์องคนทำ�สือ่ ไมว่�่จะอยูฝ่�่ยไหนขององคก์ร 

ก็มีคว�มภูมิใจร่วมกัน 

 2. ส�ม�รถดำ�รงอยู่ได้ด้วยลำ�แข้งของตนเอง อย่�งมีศักดิ์ศรี 

 สองสิ่งนี้ข�ดอย่�งใดอย่�งหนึ่งไม่ได้ คว�มท้�ท�ย ที่สำ�คัญ

ที่สุดคือ ก�รสร้�งคว�มสมดุลของ 2 องค์ประกอบนี้ 

 ในรอบ 40 ปีท่ีผ่�นม� เร�ส�ม�รถทำ�ได้ดีระดับหนึ่ง วันนี้ 

เนชั่นฯ เป็นองค์กรสื่อที่มีสื่อครบวงจร สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ ไม่ว่�

จะเป็นสื่อดั้งเดิมอย่�งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ 

หรือสื่อใหม่อย่�ง Social Media, Internet, Mobile Internet, Smart 

Phones และ Tablets ต่�งๆ ที่จะต�มม� เทคโนโลยีของก�รสื่อส�ร

มีก�รพัฒน�ให้ดีขึ้นอย่�งรวดเร็ว อย่�งไม่หยุดนิ่ง คว�มท้�ท�ยของ

เครือเนชั่นฯ ก็จะไม่มีวันหยุดนิ่งเช่นเดียวกัน เร�จะต้องก้�วให้ทันอย่�ง

มีสติ ไม่เร็วหรือช้� ไม่ม�กหรือน้อยจนเกินไป ประสบก�รณ์ท่ีเร�ได้

สั่งสมม� 40 ปี ทำ�ให้วันนี้ เครือเนชั่นฯ มีคว�มพร้อมสูงสุดที่จะเดินหน้� 

ทำ�สือ่เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของสงัคมไทยทุกๆด�้น อย�่งมจีดุยนื 

มีม�ตรฐ�นเหมือน 40 ปีที่ผ่�นม� ด้วยคว�มพร้อมเพรียงของผู้บริห�ร

รุ่นใหม่ ที่เร�ได้ส่งเสริม สนับสนุน และฝึกฝน จนมีคว�มพร้อม และ

มั่นใจว่�ผู้บริห�รเหล่�นี้จะยิ่งเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ ของเครือเนชั่นฯ ให้

เดินหน้�ต่อไป เพื่อบรรลุเป้�หม�ยที่เร�ว�งไว้อย่�งมั่นคง และเข้มแข็ง

ยิ่งขึ้นสืบต่อไป 

 

 สุดท้�ยนี้ ในน�มของคณะกรรมก�ร ผู้บริห�รและของ

ทุกๆ ชีวิตในเครือเนชั่นฯ ขอถือโอก�สนี้ กล่�วคำ�ขอบคุณจ�กใจของ

เร�ทุกๆคน ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่�นที่ให้กำ�ลังใจ ให้ก�รสนับสนุน

เครือเนชั่น อย่�งอบอุ่น มั่นคง สม่ำ�เสมอ และเร�มั่นใจว่�ปี 2554 เป็น

ปีที่เร�จะทุ่มเททำ�ง�นต่อไป อย่�งมุ่งมั่นภ�ยใต้อุดมก�รณ์และหวังว่�

จะเป็นปีท่ีเร�ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งงดง�มอกีปีหนึง่ ขอบพระคณุครบั

สารจากประธานกรรมการ

น�ยธน�ชัย ธีรพัฒนวงศ์

ประธ�นกรรมก�ร
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ชื่อ น�ยธน�ชัย  ธีรพัฒนวงศ์    
ตำ�แหน่ง ประธ�นกรรมก�ร   
อ�ยุ 66 ปี   
ก�รศึกษ� - ศิลปศ�สตร์มห�บัณฑิต (รัฐศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
 - ศิลปศ�สตร์บัณฑิต (รัฐศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
 - ประก�ศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ กรุงเทพมห�นคร (ACC)
ก�รอบรม สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
 - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�ร (DCP) รุ่นที่ 45
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
 - น�ยธน�ชัย ธีรพัฒนวงศ์  17,272,309 หุ้น (10.48%) 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
      - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
 2519 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
 2545 - ปัจจุบัน   กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
 2534 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร  
    - บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำ�กัด  
 2539 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
     - บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด  
     2540 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร  
     - บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด  
      2548 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�ร  
    - บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด  
      2549 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�ร  
     - บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำ�กัด  
      2550 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�ร  
    - บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด  
      2553 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�ร  
     - บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำ�กัด  
      2554 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�ร  
     - บริษัท เนชั่น ยู จำ�กัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
 - ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
 ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  5/5
 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1

คณะกรรมการบริษัท
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ชื่อ น�ยธนะชัย  สันติชัยกูล    
ตำ�แหน่ง รองประธ�นกรรมก�ร   
อ�ยุ 57 ปี   
ก�รศึกษ� - ปริญญ�โท พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์    
 - ปริญญ�ตรี ส�ข�บัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รอบรม สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
 - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�ร (DCP) รุ่นที่ 18
      สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.รุ่น 1)
 สถ�บันพระปกเกล้�
 - หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 11
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
 - น�ยธนะชัย  สันติชัยกูล  251,769 หุ้น (0.15%) 
 - น�งชัชฎ�  สันติชัยกูล    56,197 หุ้น (0.03%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร   
      - ไม่มี
ประวัติก�รทำ�ง�น
 2522 - 2536 ผู้อำ�นวยก�รแผนกบัญชีและก�รเงิน บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด
      2536 - 2537 กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
      2538 - ส.ค. 2539 รองประธ�นกรรมก�ร บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
      ส.ค. 2539 - 2547 รองประธ�นกรรมก�ร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
      2548 - 2550 รองประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
 2551 - ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ 
 2539 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
 2549 - 2553 ประธ�นกรรมก�ร บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น  
 2554  กรรมก�ร บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2534 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำ�กัด 
 2539 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด  
  2540 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด  
      2541 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด  
 2543 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำ�กัด  
      2548 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด  
      2549 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำ�กัด  
 2550 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด  
      2551 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด  
      2552 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำ�กัด  
      2554  กรรมก�รบริห�ร บริษัท เนชั่น ยู จำ�กัด  
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
 - ไม่มี    
ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
 ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 5/5
 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1

คณะกรรมการบริษัท
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ชื่อ น�ยสุทธิชัย  แซ่หยุ่น
ตำ�แหน่ง กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร
อ�ยุ 65 ปี   
ก�รศึกษ� - ประก�ศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ กรุงเทพมห�นคร (ACC)    
 - โรงเรียนแสงทองวิทย�  อ.ห�ดใหญ่  จ.สงขล�
ก�รอบรม สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
 - Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที่ 54
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
 - น�ยสุทธิชัย  แซ่หยุ่น 14,600,054  หุ้น (8.86%) 
 - น�งนันทวัน  หยุ่น     283,000  หุ้น (0.17%) 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
 - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
 2514 - ปัจจุบัน  บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
 2554   ประธ�นกรรมก�ร  
     - บมจ.บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2537 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
     - บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด  
 2549 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
     - บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำ�กัด  
 2551 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�ร  
     - บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด  
 2554   กรรมก�รบริห�ร  
     - บริษัท เนชั่น ยู จำ�กัด  
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
 - ไม่มี    
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
 ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 5/5
      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1

คณะกรรมการบริษัท
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ชื่อ น�ยปกรณ์  บริม�สพร
ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
อ�ยุ 64 ปี   
ก�รศึกษ� - ปริญญ�โท ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์, จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
 - ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์, จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รอบรม สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    
         - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�ร (DCP) รุ่นที่ 17 - Fellow Member    
 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         - หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง (วตท. รุ่นที่  3) 
 สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)    
 - หลักสูตร  Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
 - น�ยปกรณ์ บริม�สพร 26,900 หุ้น (0.02%) 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
 - ไม่มี  
ประวัติก�รทำ�ง�น    
 2536 - ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์
      2542 - ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
 2547 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ. พรพรหมเม็ททอล  
     2553 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
 2536 - ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บมจ.ไลท์ติ้งแอนด์ อีควิปเมนท์  
 2547 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ.พรพรหมเม็ททอล   
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2542 - ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
 2553 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำ�กัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
 -ไม่มี
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
 ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 5/5
 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1
 ก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 4/4

คณะกรรมการบริษัท
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ชื่อ น�ยเชวง  จริยะพิสุทธิ์    
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ   
อ�ยุ 66 ปี   
ก�รศึกษ� - ประก�ศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ กรุงเทพมห�นคร (ACC)    
ก�รอบรม สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36    
 - Understanding Fundamental Statement (UFS) รุ่นที่ 2    
 - Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 31    
 - Monitoring the System Internal Control and Risk Mgmt. รุ่นที่ 1    
 - Audit Committee Program รุ่น 20    
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554
 - ไม่มี    
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
 - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
 2534 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร บริษัท เอส เอส ที โฮลดิ้ง จำ�กัด  
 2534 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร บริษัท สย�มซินดิเคท เทคโนโลยี จำ�กัด  
 2534 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร บริษัท สย�มสตีล เวอร์คส์ จำ�กัด  
 2534 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร บริษัท สย�ม เอเชีย เอ็นไวรอนเม้นท์ จำ�กัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
 -ไม่มี
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
 2534 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร        
    - บริษัท เอส เอส ที โฮลดิ้ง จำ�กัด  
 2534 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร        
     - บริษัท สย�มซินดิเคท เทคโนโลยี จำ�กัด  
 2534 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร        
     - บริษัท สย�มสตีล เวอร์คส์ จำ�กัด  
 2552 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร  
     - บริษัท สย�ม เอเชีย เอ็นไวรอนเม้นท์ จำ�กัด 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
 - ไม่มี   
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
 ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท   5/5
 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น   1/1
 ก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ   4/4

คณะกรรมการบริษัท
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ชื่อ น�ยโยธิน  เนื่องจำ�นงค์    
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ   
อ�ยุ 61 ปี   
ก�รศึกษ�    
      - ศิลปศ�สตร์มห�บัณฑิต (รัฐศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง    
      - ศิลปศ�สตร์บัณฑิต (รัฐศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง    
      - ประก�ศนียบัตรโรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ กรุงเทพมห�นคร  (ACC)    
ก�รอบรม    
      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    
         - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่น 36    
      สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน - ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
         - หลักสูตรผู้บริห�ระดับสูงวิทย�ก�รตล�ดทุน  (วตท.รุ่น 7)    
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
      - น�ยโยธิน   เนื่องจำ�นงค์  100,000  หุ้น (0.06%) 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
      - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
      2523 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร  
    บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป   
      2532 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร                      
    บริษัท โมเดอร์นฟอร์มท�วเวอร์ จำ�กัด  
      2540 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร                      
    บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี  
      2551 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
    บมจ. พล�สติคและหีบห่อไทย    
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
      2523 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริห�ร            
    บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป   
      2540 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร                      
    บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี  
      2551 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร     
    บมจ. พล�สติคและหีบห่อไทย  
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
      2532 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร              
     - บริษัท โมเดอร์นฟอร์มท�วเวอร์ จำ�กัด    
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
      - ไม่มี    
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
      ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  4/5
      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  1/1
     ก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ 4/4
    

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ น�ยนิสสัย  เวชช�ชีวะ    
ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอิสระ   
อ�ยุ 79 ปี   
ก�รศึกษ�    
      - MBA (Political Economy)  Stern School of Business, New York University    
      - BA (Economic), Boston University    
      - ประก�ศนียบัตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่น  17    
ก�รอบรม    
      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    
  - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่น 73    
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
      - ไม่มี    
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
      - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
      2541 - ปัจจุบัน  น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ มห�ส�รค�ม     
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
      - ไม่มี    
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
      - ไม่มี 
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
      - ไม่มี    
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
      ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 2/5
      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1
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คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ น�ยนิวัตน์  แจ้งอริยวงศ์    
ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร   
อ�ยุ 68 ปี   
ก�รศึกษ�    
 - ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ส�ข� บริห�รธุรกิจ , มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงร�ย     
      - ประก�ศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ กรุงเทพมห�นคร   (ACC)    
ก�รอบรม    
      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    
         - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36    
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
      - น�ยนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์  4,485,878 หุ้น (2.72%) 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
      - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
      2528 - ปัจจุบัน  กรรมก�รผู้จัดก�ร    
    บริษัท กรีนสย�ม จำ�กัด  
      2532 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
    บ. เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล พรอพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จก.  
      2533 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
    บริษัท เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด  
      2544 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
    บริษัท เอเวอร์กรีน ชิปปิ้ง เอเยนซี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด  
      2546 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
    บริษัท เอเวอร์กรีน โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
      - ไม่มี    
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
      2528 - ปัจจุบัน  กรรมก�รผู้จัดก�ร       
     บริษัท กรีนสย�ม จำ�กัด  
      2532 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
     บริษัท เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล พรอพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำ�กัด  
      2544 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  
     บ. เอเวอร์กรีน ชิปปิ้ง เอเยนซี่ (ไทยแลนด์) จก.  
      2546 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
     บริษัท เอเวอร์กรีน โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
      - ไม่มี    
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
      ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 5/5
      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1
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คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ น�ยเสริมสิน  สมะล�ภ�    
ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร   
อ�ยุ 42 ปี   
ก�รศึกษ�    
      - ปริญญ�โท ส�ข�ก�รพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์  วิทย�ลัยบริห�รธุรกิจสโลน  สถ�บันเทคโนโลยี    
           แห่งแมสซ�ชูเซ็ทส์ (MIT)  ประเทศสหรัฐอเมริก�    
       - ปริญญ�ตรี ส�ข�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย    
       - กลยุทธ์สำ�หรับบริษัทสื่อ หลักสูตรผู้บริห�ร วิทย�ลัยบริห�รธุรกิจฮ�ว�ร์ด มห�วิทย�ลัยฮ�ว�ร์ด ประเทศสหรัฐอเมริก�  
ก�รอบรม    
      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    
         - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24    
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
      - น�ยเสริมสิน สมะล�ภ�      14,000,000 หุ้น (8.50%)
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
      - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
      2540 -  2542  อ�จ�รย์ด้�นอสังห�ริมทรัพย์และก�รเงิน คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี  
    จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  
      2542 -  2545  กรรมก�รผู้จัดก�ร  
    บริษัท ไทย พอร์ทัล จำ�กัด  
      2546 -  2548  ประธ�นกรรมก�ร  
    บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำ�กัด (มห�ชน)  
      2546 -  ปัจจุบัน กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร  
    บริษัท แนเชอรัล พ�ร์ค จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย  
      2546 -  ปัจจุบัน กรรมก�ร  
    บริษัท เคมปิน สย�ม จำ�กัด  
     2546 -  ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
    บริษัท พ�ร์ค ควิซีน จำ�กัด  
      2547 -  ปัจจุบัน กรรมก�ร  
    บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  จำ�กัด  
      2549 -  ปัจจุบัน กรรมก�ร  
    บริษัท อัมพว� เรสเตอรองส์ จำ�กัด  
      2553 -  ปัจจุบัน น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย  
    มห�วิทย�ลัยเอเชียอ�คเนย์  
      2553 -  ปัจจุบัน กรรมก�ร  
    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
      2546 - ปัจจุบัน  กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร  
    บมจ. แนเชอรัล พ�ร์ค
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
      2546 -  ปัจจุบัน กรรมก�ร  
    บริษัท เคมปิน สย�ม จำ�กัด  
      2546 -  ปัจจุบัน  กรรมก�ร  
    บริษัท พ�ร์ค ควิซีน จำ�กัด  
      2547 -  ปัจจุบัน กรรมก�ร  
    บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  จำ�กัด  
      2549 -  ปัจจุบัน กรรมก�ร  
    บริษัท อัมพว� เรสเตอรองส์ จำ�กัด    
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
      - ไม่มี    
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
      ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท -/5
      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น -/1
    
หม�ยเหตุ :  เริ่มเป็นกรรมก�รเมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2553    
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คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ น�ยพน�  จันทรวิโรจน์    
ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร   
อ�ยุ 52 ปี   
ก�รศึกษ�    
      - ปริญญ�โท : Tufts University, USA    
ก�รอบรม    
      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    
         - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71    
      สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    
         - สัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร เรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยง    
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
      - น�งผุษดี จันทรวิโรจน์  12,450  หุ้น (0.01%) 
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
      - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
      2531 -  2535  นักข่�วอ�วุโส - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  
    บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  
      2536 -  2537  บรรณ�ธิก�รข่�วเศรษฐกิจ  
    บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป  
      2537 -  2538  บรรณ�ธิก�รบริห�ร  
    บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป  
      2538 -  2540  บรรณ�ธิก�ร - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  
    บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป  
      2540 -  2542  ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร  
    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  
      2543 - 2547  บรรณ�ธิก�ร - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  
    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  
      2548 - 2551  กรรมก�รอำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วภ�ษ�อังกฤษ  
    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  
      2551 - ปัจจุบัน  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วภ�ษ�อังกฤษ  
    บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด     
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
      - ไม่มี   
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
      2551 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  
    บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด     
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
      - ไม่มี    
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
      ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  5/5
      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1
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ชื่อ น�งคริสติน  ดีไบยเอช เบรนเดิล    
ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร   
อ�ยุ 51 ปี   
ก�รศึกษ�    
      - ปริญญ�โท : ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ค)    
      - Diploma  Ecole Superieure des Scirences Economiaues, Et Commercials in France    
ก�รอบรม    
      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    
         - ไม่มี    
จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    
      - ไม่มี    
คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    
      - ไม่มี    
ประวัติก�รทำ�ง�น    
      2549 - ปัจจุบัน  กรรมก�รผู้จัดก�ร    
    บริษัท ด�วน์โจนส์  พับลิชชิ่ง (เอเซีย) จำ�กัด  
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์    
      - ไม่มี    
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    
      - ไม่มี    
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกิจก�รที่แข่งขันกับกิจก�รของบริษัทหรือกิจก�รที่เกี่ยวเนื่องกัน    
      - ไม่มี    
ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    
      ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท -/5
      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น -/1
    

คณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ น�ยธน�ชัย  ธีรพัฒนวงศ์  

ตำ�แหน่ง  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

อ�ยุ 66 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ศิลปศ�สตร์มห�บัณฑิต (รัฐศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง    

 - ศิลปศ�สตร์บัณฑิต (รัฐศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง    

 - ประก�ศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ กรุงเทพฯ (ACC)    

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�ร (DCP) รุ่นที่ 45     

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - น�ยธน�ชัย  ธีรพัฒนวงศ์   17,272,309  หุ้น (10.48%) 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2519 - ปัจจุบัน  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  

     บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  1/1
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คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ น�ยธนะชัย  สันติชัยกูล    

ตำ�แหน่ง  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร   

อ�ยุ 57 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ปริญญ�โท พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์    

 - ปริญญ�ตรี ส�ข�บัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�ร (DCP) รุ่นที่ 18     

 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

 - หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท.รุ่น 1)    

 สถ�บันพระปกเกล้�     

 - หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย สำ�หรับผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ 11

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - น�ยธนะชัย  สันติชัยกูล   251,769  หุ้น (0.15%) 

 - น�งชัชฎ�  สันติชัยกูล    56,197  หุ้น (0.03%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี    

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2522 - 2536  ผู้อำ�นวยก�รแผนกบัญชีและก�รเงิน  

     บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

 2536 - 2537  กรรมก�รผู้จัดก�ร  

     บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป   

 2538 - ส.ค. 2539 รองประธ�นกรรมก�ร  

     บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป  

 ส.ค. 2539 - 2547 รองประธ�นกรรมก�ร  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

 2548 - 2550  รองประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่                         

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

 2551 - ปัจจุบัน  รองประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  1/1
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คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ น�ยสุทธิชัย  แซ่หยุ่น    

ตำ�แหน่ง  บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร   

อ�ยุ 65 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ประก�ศนียบัตร โรงเรียนอัสสัมชัญพ�ณิชย์ กรุงเทพฯ (ACC)    

 - โรงเรียนแสงทองวิทย�  อ.ห�ดใหญ่  จ.สงขล�    

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54    

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - น�ยสุทธิชัย แซ่หยุ่น  14,600,054  หุ้น (8.86%) 

 - น�งนันทวัน หยุ่น     283,000  หุ้น (0.17%) 

    

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี    

    

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2514 - ปัจจุบัน  บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร  

     บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

     ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1
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ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ น�ยพน�  จันทรวิโรจน์    

ตำ�แหน่ง  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วภ�ษ�อังกฤษ   

อ�ยุ 52 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ปริญญ�โท : Tufts University, USA

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่นที่ 71    

 สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

 - สัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร เรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - น�งผุษดี จันทรวิโรจน์   12,450  หุ้น (0.01%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี    

    

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2531 - 2535  นักข่�วอ�วุโส - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  

     บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

      2536 - 2537  บรรณ�ธิก�รข่�วเศรษฐกิจ  

     บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป  

      2537 - 2538  บรรณ�ธิก�รบริห�ร  

     บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป  

      2538 - 2540  บรรณ�ธิก�ร - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  

     บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป  

      2540 - 2542  ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2543 - 2547  บรรณ�ธิก�ร - หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2548 - ต.ค. 2553 กรรมก�รอำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วภ�ษ�อังกฤษ  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

   ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วภ�ษ�อังกฤษ  

     บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  1/1



23Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง
ชื่อ น�งส�วดวงกมล  โชตะน�    

ตำ�แหน่ง  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วธุรกิจภ�ษ�ไทย   

อ�ยุ 47 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ปริญญ�ตรี ส�ข�นิเทศศ�สตร์, จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

         - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่น 144    

      สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

         - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - 4,410  หุ้น  (0.0027%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2530 - 2533  นักข่�ว  

     บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

 2533 - 2542  ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�ร  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

 2542 - 2543  บรรณ�ธิก�รบริห�ร  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

 2543 - 2550  บรรณ�ธิก�รหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

 2551 - ต.ค. 2553 กรรมก�รอำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วธุรกิจภ�ษ�ไทย  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

 ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วธุรกิจภ�ษ�ไทย  

     บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำ�กัด

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1



24Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง
ชื่อ น�งส�วอรพิมพ์  เหลืองอ่อน    

ตำ�แหน่ง  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วทั่วไปภ�ษ�ไทย   

อ�ยุ 40 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ปริญญ�โท   ส�ข�ก�รตล�ด   มห�วิทย�ลัยลินคอร์น  ประเทศนิวซีแลนด์

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่น 143

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - ไม่มี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2545 - 2550   ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยก�รตล�ด  

      บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2551 - ต.ค. 2553  กรรมก�รอำ�นวยก�ร  ฝ่�ยก�รตล�ด  

      บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร ส�ยธุรกิจด้�นข่�วทั่วไปภ�ษ�ไทย  

      บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำ�กัด

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น 1/1



25Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ น�ยพงษ์ศักดิ์  ศรีสด    

ตำ�แหน่ง  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รและบรรณ�ธิก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วทั่วไปภ�ษ�ไทย   

อ�ยุ 54 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ปริญญ�ตรี  คณะรัฐศ�สตร์  ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ก�รอบรม    

      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

         - ไม่มี 

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - 3,300  หุ้น  (0.0020 %)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2521 - 2523   ผู้สื่อข่�วนิตยส�รเศรษฐกิจก�รเมืองร�ยสัปด�ห์  

      บริษัท พีเมียร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด  

      2524    ผู้สื่อข่�วหนังสือพิมพ์ม�ตุภูมิร�ยวัน  

      บริษัท ม�ตุภูมิ จำ�กัด  

      2525 - 2534   ผู้สื่อข่�วหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  

      บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

      2533 - 2535   ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รสั่งก�ร  

      บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

      2535 - 2536   บรรณ�ธิก�รข่�ว หนังสือพิมพ์สย�มโพสต์  

      บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)  

      2537 - 2538   บรรณ�ธิก�รข่�วหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  

      บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป   

 2539 - 2540   บรรณ�ธิก�รนิตยส�รเนชั่นสุดสัปด�ห์  

      บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

 2541 - ต.ค. 2553   บรรณ�ธิก�รหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและนิตยส�รเนชั่นสุดสัปด�ห์  

      บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

 ต.ค. 2553  - ปัจจุบัน  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รและบรรณ�ธิก�ร ส�ยธุรกิจด้�นข่�วทั่วไปภ�ษ�ไทย  

      บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำ�กัด

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  -/1



26Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ น�ยธงชัย  บุญศฤงค�รนนท์    

ตำ�แหน่ง  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร ส�ยธุรกิจด้�นโรงพิมพ์   

อ�ยุ 51 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ปริญญ�ตรี คณะนิติศ�สตร์  ส�ข�วิช�นิติศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่น 143

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - ไม่มี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 -ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2541 - 2543  ผู้จัดก�ร ฝ่�ยธุรก�รโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2544 - 2550  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยธุรก�รโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2551 - ต.ค. 2553  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยธุรก�รโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นโรงพิมพ์  

     บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น -/1



27Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ น�งส�วพิมพก�ญจน์  ยันศรีสิริชัย    

ตำ�แหน่ง  กรรมก�รอำ�นวยก�ร  - ฝ่�ยข�ยโฆษณ�   

อ�ยุ 52 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ศิลปศ�สตร์บัณฑิต (มนุษยศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง    

 - Certificate in English with Business Studies, London Guildhall University

ก�รอบรม    

      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

         - หลักสูตรบทบ�ทหน้�ที่และทักษะของก�รเป็นกรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่น 71    

      สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    

         - สัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร เรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยง    

         - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - 89,825  หุ้น (0.05%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

      2541 - 2544  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2544 - 2548  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยปฏิบัติก�ร  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2548 - 2550  กรรมก�รอำ�นวยก�ร  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วทั่วไปภ�ษ�ไทย  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2551 - ปัจจุบัน  กรรมก�รอำ�นวยก�ร - ฝ่�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  1/1



28Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ น�งส�วณัฐวร�  แสงว�รินทร์    

ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยข�ยโฆษณ�   

อ�ยุ 43 ปี   

ก�รศึกษ�    

      - ปริญญ�โท  คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รทั่วไป สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (นิด้�)   

     - ปริญญ�ตรี  คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเกษมบัณฑิต

ก�รอบรม    

      สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

      - ไม่มี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

      - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

     2536 - 2537  พนักง�นข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2538 - 2539  หัวหน้�ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2540 - 2542  ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2543 - 2544  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2545 - 2546  ผู้อำ�นวยก�ร  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2547 - 2549  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2550 - ปัจจุบัน  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  -/1



29Annual  Repor t  2010

ชื่อ น�งอรพิน  ง�มวงศ์ว�น    

ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�   

อ�ยุ 45 ปี   

ก�รศึกษ�    

      - ปริญญ�โท  คณะรัฐประศ�สนศ�สตร์  สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (นิด้�)   

      - ปริญญ�ตรี  คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�วิช�ก�รจัดก�ร  มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - ไม่มี 

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

      - ไม่มี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

      - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2533 - 2534  พนักง�นฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

 2535 -  2537  หัวหน้�ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2538 -  2542  ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2543 -  2544  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2545 -  2546  ผู้อำ�นวยก�ร  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2547 -  2549  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2550 -  ปัจจุบัน  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  -/1

    



30Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ น�งเบญจวรรณ  ศรีสุทธิสอ�ด    

ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยจัดจำ�หน่�ย   

อ�ยุ 55 ปี   

ก�รศึกษ�    

      - ปริญญ�โท คณะรัฐประศ�สนศ�สตร์ สถ�บันพัฒนบริห�รศ�สตร์ (นิด้�)    

      - ปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎธนบุรี

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - ไม่มี 

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - 20,560  หุ้น (0.01%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

      - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

      2532 - 2533 ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยสม�ชิก  

    บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

      2534 - 2535 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร  ฝ่�ยจัดจำ�หน่�ย  

    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2536 - 2545 ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยจัดจำ�หน่�ย  

    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2546 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยจัดจำ�หน่�ย  

    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป    

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  1/1



31Annual  Repor t  2010

ชื่อ น�งส�วป�นทรัพย์  ยมน�ค    

ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส - ฝ่�ยสนับสนุนก�รตล�ด   

อ�ยุ 55 ปี   

ก�รศึกษ�    

 -ปริญญ�ตรี  คณะครุศ�สตร์ ส�ข�วิช�มัธยมศึกษ�  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - ไม่มี 

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - ไม่มี  

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี    

    

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2538 - 2541  บรรณ�ธิก�ร  นิตยส�รเนชั่นจูเนียร์  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

     2542 - 2549  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยโฆษณ�ย่อย  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2551 - 2552  บรรณ�ธิก�รโครงก�รพิเศษ  

     บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด  

      2552 - ปัจจุบัน  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยสนับสนุนก�รตล�ด  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  1/1



32Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ น�งส�วไพรินทร์  นิธิพ�นิช    

ตำ�แหน่ง  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�   

อ�ยุ 50 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ปริญญ�ตรี  คณะวิทย�ศ�สตร์  ส�ข�วิช�จิตวิทย�  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ก�รอบรม    

 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย    

 - หลักสูตร Strategy Management Program

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - ไม่มี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

 - ไม่มี   

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2535 - 2536  ผู้จัดก�ร ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2536 - 2546  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2547 - ปัจจุบัน  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยข�ยโฆษณ�  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น   1/1



33Annual  Repor t  2010

ชื่อ น�ยวิฑูร  พึงประเสริฐ    

ตำ�แหน่ง  บรรณ�ธิก�รอ�วุโส  ส�ยธุรกิจด้�นข่�วทั่วไปภ�ษ�ไทย   

อ�ยุ 57 ปี   

ก�รศึกษ�    

     - ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตร์  คณะรัฐประศ�สนศ�สตร์ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�ร (นิด้�)    

      - ปริญญ�ตรี  ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์  คณะรัฐศ�สตร์  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - ไม่มี  

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

      - 5,000  หุ้น (0.0030%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

      - ไม่มี   

ประวัติก�รทำ�ง�น    

 2521 - 2524  นักข่�วหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  

     บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

      2525 - ส.ค. 2532  ผู้ช่วยหัวหน้�ข่�วหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น  

     บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

      ส.ค. 2532 - ต.ค. 2532 บรรณ�ธิก�รข่�วหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  

     บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

     ต.ค. 2532 - 2535  บรรณ�ธิก�รหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  

     บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด  

      2536 - 2539  ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รเครือเนชั่น  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2540 - 2552  ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2553 - พ.ย. 2553  บรรณ�ธิก�รอ�วุโสหนังสือพิมพ์คมชัดลึก  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน บรรณ�ธิก�รอ�วุโสหนังสือพิมพ์คมชัดลึก  

     บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำ�กัด

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

     ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น   -/1



34Annual  Repor t  2010

ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ น�ยสุพจน์  เพียรศิริ    

ตำ�แหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยบัญชี   

อ�ยุ 42 ปี   

ก�รศึกษ�    

 - ปริญญ�ตรี  บัญชีบัณฑิต (ก�รสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย    

      - ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต ทะเบียนเลขที่ 4666

ก�รอบรม    

 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย    

         - หลักสูตร Strategy Management Program

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

 - ไม่มี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

      - ไม่มี 

ประวัติก�รทำ�ง�น    

      2546  ผู้จัดก�รอ�วุโส  

    บริษัท สำ�นักง�น เอสจีวี ณ ถล�ง จำ�กัด  

      2546 - 2549 ผู้ช่วยกรรมก�รบริห�ร  

    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด  

      2550 - 2552 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชี  

    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยบัญชี  

    บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น  1/1



35Annual  Repor t  2010

ชื่อ น�งส�วมัธย�  โอสถ�นนท์    

ตำ�แหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส  ฝ่�ยก�รเงิน   

อ�ยุ 42 ปี   

ก�รศึกษ�    

 -  ปริญญ�ตรี  ส�ข�วิช�ก�รบัญชี  คณะพ�ณิชย์ศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ก�รอบรม    

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย    

 - ไม่มี 

จำ�นวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 25 มกร�คม 2554    

      - ไม่มี   

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร    

      - ไม่มี   

ประวัติก�รทำ�ง�น    

      2539 - 2540  ผู้จัดก�ร ฝ่�ยบัญชี  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2540 - 2543  ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รเงิน  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2543 - 2545  ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยก�รเงิน  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2546 - 2548  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงิน  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  

      2549 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รอ�วุโสฝ่�ยก�รเงิน  

     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ก�รเข้�ร่วมประชุม / ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)    

      ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้น   1/1



36Annual  Repor t  2010

99.99%

99.99%

49.99%

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ส�ยธุรกิจ
ด้�นข่�วธุรกิจภ�ษ�ไทย
บจ.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

KTM
กรุงเทพธุรกิจ

ส�ยธุรกิจ
ด้�นข่�วทั่วไปภ�ษ�ไทย

บจ.คมชัดลึก มีเดีย
KMM

คมชัดลึก/เนชั่นสุดฯ

ส�ยธุรกิจ
ด้�นข่�วภ�ษ�อังกฤษ

บจ.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค
NNN

เดอะเนชั่น/เนชั่นจูเนียร์

ส่วนง�นสนับสนุน
NMG

บจ.โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จำ�กัด  (YNIS)
ทุนชำ�ระแล้ว  4 ลบ.

บจ.เนชั่นเอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ (NEE)
ทุนชำ�ระแล้ว 50 ลบ.

ผลิตและจำ�หน่�ยสื่อก�รศึกษ�และบันเทิงสำ�หรับเด็ก

บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC)
ทุนชำ�ระแล้ว 172.25 ลบ.

เจ้�ของและผู้ดำ�เนินง�นสถ�นีข่�วเนชั่นแชนแนล,
แมงโก้ทีวี, ผลิตร�ยก�รเพื่อออกอ�ก�ศในทีวีสถ�นีต่�งๆ

บจ.เอ็นคูปอง (Ncoupon)
ทุนชำ�ระแล้ว 1 ลบ.

ธุรกิจข�ยสินค้�อุปโภค บริโภคท�งอินเตอร์เน็ต

บจ.เอ็นเอมแอล (NML)
ทุนชำ�ระแล้ว  10 ลบ.
ธุรกิจรับจ้�งขนส่ง

บจ.เนชั่น เอ็ดดูเทนเม้นท์ (NED)
ทุนชำ�ระแล้ว 41 ลบ.

บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE)  
ทุนชำ�ระแล้ว 85 ลบ.

ผลิตหนังสือเล่มในน�มของสำ�นักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
และเป็นตัวแทนข�ยโฆษณ�ให้สิ่งพิมพ์ต่�งประเทศ

บจ.ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด (WPS)
ทุนชำ�ระแล้ว 500 ลบ.

ธุรกิจรับจ้�งพิมพ์

บจ.เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส (NPS)
ทุนชำ�ระแล้ว 350 ลบ.

ธุรกิจรับจ้�งพิมพ์

บจ.เนชั่น ยู (NU)
ทุนจดทะเบียน 50 ลบ.
ธุรกิจด้�นก�รศึกษ�

ส�ยธุรกิจ

ด้�นขนส่ง

ส�ยธุรกิจ

ด้�นสื่อกระจ�ยภ�พ 

และเสียง

ส�ยธุรกิจ

ด้�นก�รศึกษ� บันเทิง

และต่�งประเทศ

ส�ยธุรกิจ

ด้�นโรงพิมพ์

ส�ยธุรกิจ

ด้�นก�รศึกษ�

99.99%

55.00%

84.50%

*ณ เดือนกุมภ�พันธ์ 2554

77.65%

62.14%

99.99%

45.00%

99.97%

99.99%

99.99%

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ
และการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเนชั่น ปี 2553
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สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำากัด (KTM)

 ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ธุรกิจร�ยวัน “แบรนด์ผู้นำ�” ที่ได้รับก�รยอมรับในสังคมธุรกิจไทยม�น�นกว่� 

2 ทศวรรษ ด้วยม�ตรฐ�นก�รนำ�เสนอข่�วที่รอบด้�น ทั้งมิติธุรกิจ ก�รเงิน ก�รลงทุน ก�รเมือง สังคม ไลฟ์สไตล์ ยกระดับก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�ร

และข้อมูลท�งธุรกิจ เสมือนเป็น “มือขว�ของมืออ�ชีพ” ของผู้อ่�นทุกระดับ บนพันธกิจเพื่อสร้�งคลังข้อมูลคว�มรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ� ฉับไว กล้�เสนอ

คว�มจริง วิเคร�ะห์เจ�ะลึกและมีคว�มเป็นกล�ง รวมทั้งก�รเสนอข่�วที่สร้�งสรรค์เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับคว�มต้องก�รและคว�มสนใจของ

ประช�ชน พร้อมที่จะเป็นเครื่องมือประกอบก�รตัดสินใจได้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลง

 www.bangkokbiznews.com

สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำากัด (KMM)

 ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย หนังสือพิมพ์ข่�วทั่วไปร�ยวันภ�ษ�ไทย “คมชัดลึก” หนังสือพิมพ์ร�ยวัน ที่นำ�เสนอท�งเลือกใหม่ให้กับผู้อ่�น ด้วย

ก�รถ่�ยทอดเนื้อห�ข่�วส�ร จ�กทีมง�นและคอลัมน์นิสต์ชั้นนำ�ม�กประสบก�รณ์ หล�กหล�ยวงก�ร ภ�ยใต้วัตถุประสงค์ที่จะทำ�ให้ทุกข่�ว ทุกภ�พ 

ทุกบทคว�มเปี่ยมไปด้วยสีสัน ด้วยก�รนำ�เสนอ “คว�มแตกต่�งอย่�งสร้�งสรรค์” และมุ่งเน้นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม แฝงด้วยส�ระ เหม�ะสำ�หรับ

ทุกคนในครอบครัว 

 www.komchadluek.net

 ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย นิตยส�ร “เนชั่นสุดสัปด�ห์” นิตยส�รวิเคร�ะห์ข่�วร�ยสัปด�ห์ เข้มข้น เจ�ะลึก หล�กหล�ยประเด็นร้อน ด้วยมุมมอง

ที่แตกต่�ง และได้รับคว�มเชื่อถือและคว�มนิยมจ�กผู้อ่�น ในด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นของก�รนำ�เสนอข่�วด้วยคว�มเป็นกล�ง เที่ยงตรง เข้มข้น 

วิเคร�ะห์เจ�ะลึก ทุกแง่มุม อย่�งสร้�งสรรค์ จ�กคอลัมนิสต์ชื่อดังม�กม�ย เพื่อให้ทุกข่�ว ทุกบทคว�ม ตอบสนองกลุ่มผู้อ่�นและครอบคลุมทุกกลุ่ม

เป้�หม�ย

 www.nationweekend.com

สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำากัด (NNN)

 ผู้ผลิตและจำ�หน่�ย :

 หนงัสอืพมิพ ์“The Nation” หนงัสอืพมิพร์�ยวนัภ�ษ�องักฤษฉบับแรกอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของกลุม่บริษัท กว�่ 40 ปีท่ีหนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่

ได้รับคว�มชื่นชมและมีชื่อเสียงด้�นคว�มมีอิสระในก�รร�ยง�นข่�วส�รที่แม่นยำ� ถูกต้อง ท่�มกล�งคว�มเปลี่ยนแปลงภ�ยใต้แนวท�งของ คว�มน่�

เชื่อถือ และส�ระประโยชน์ มุ่งเน้นก�รนำ�เสนอข่�วธุรกิจภ�ษ�อังกฤษที่ให้ข้อมูลท�งก�รเงินและบทวิเคร�ะห์ท�งก�รเมืองที่อยู่ในคว�มสนใจของผู้

บริห�รและผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลตัดสินใจทั้งในประเทศและทั่วเอเชีย

 www.nationmultimedia.com

 นิตยส�รเนชั่น จูเนียร์ หนึ่งในนิตยส�รร�ยปักษ์ที่ข�ยดีที่สุดในกลุ่มวัยรุ่น ในฐ�นะสื่อก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�อังกฤษที่ได้รับคว�มนิยมใน

ระดับชั้นมัธยมทั่วไป ม�กว่� 16 ปี และเว็บไซต์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รนำ�เสนอบทคว�มในหล�กหล�ยรูปแบบ 

 www.nationjunior.com

 The Nation ยังร่วมกับสื่อน�น�ช�ติจัดตั้งเครือข่�ยข่�วส�รเอเชีย (Asia News Network / ANN) ซึ่งเป็นสม�พันธ์หนังสือพิมพ์ขึ้น 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่�วส�ร และภ�พข่�ว ระหว่�งหนังสือพิมพ์ภ�ยในภูมิภ�คเอเชีย รวม 21 ร�ย จ�ก 18 ประเทศ 

 www.asianewsnet.net

เครือข่ายธุรกิจ
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สายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำากัด (มหาชน) (NINE)

ธุรกิจสำานักพิมพ์

 หนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์

 กลุม่บรษิทัฯทีด่ำ�เนินธุรกิจสำ�นกัพมิพ์โดยผลิตและจำ�หน่�ยสือ่สิง่พมิพท์ี่ใหท้ัง้คว�มรูแ้ละคว�มบนัเทงิ ในรปูแบบของหนงัสอืพอ็คเกต็บุ๊คส ์

และส่ือส่ิงพิมพ์สำ�หรับเย�วชน ที่ได้รบัลขิสทิธ์ิจ�กนกัเขยีนและสำ�นกัพมิพช์ัน้นำ�ท้ังในประเทศและต�่งประเทศ โดยมุง่เนน้กลุม่ผูอ้�่นท่ีมอี�ยตุัง้แต ่18 

ปี ขึ้นไป โดยในส่วนของหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์ ดำ�เนินธุรกิจผ่�นตัวบริษัทฯเอง ในน�มสำ�นักพิมพ์ “เนชั่นบุ๊คส์” และสำ�นักพิมพ์ “Bizbook” ซึ่งผลิต

และจำ�หน�่ยหนงัสือพอ๊คเกต็บุค๊สท์ี่ไดร้บัลขิสทิธิจ์�กนกัเขยีนและสำ�นกัพมิพท่ี์มชีือ่เสยีงท้ังในประเทศและต�่งประเทศ ให้เป็นผู้จัดพมิพแ์ละจำ�หน�่ย

ผลง�นที่มีคุณภ�พ ซึ่งครอบคลุมเนื้อห�หล�กหล�ยแนว ได้แก่ หมวดบริห�รและจัดก�ร, หมวดนิย�ยและนวนิย�ย, หมวดภ�ษ�และก�รเรียนรู้, 

หมวดศ�สน� จิตวิทย� และปรัชญ� และหมวดทั่วไป

 หนังสือและสื่อสำาหรับเด็ก

 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิต นำ�เข้� และจัดจำ�หน่�ยสื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเย�วชนเพื่อ 

ก�รศึกษ� บันเทิง และก�รเสริมทักษะ สำ�หรับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยหลักที่เป็นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์ม�จ�กกลุ่มประเทศ

แถบยุโรป อเมริก� และออสเตรเลีย เช่น Walt Disney, Warner Bros., เป็นต้น และรับจัดจำ�หน่�ยหนังสือให้แก่ NED

 หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยสำ�นักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ที่ได้รับคว�มนิยม ได้แก่ นิท�นและกิจกรรมเสริมทักษะของดิสนีย์, ก�ร์ตูนชุดก�ร

ผจญภัยของตินติน, นิตยส�รดิสนีย์เพื่อนน้อง, วรรณกรรมเย�วชนแปล ชุด Scooby-Doo! And you: - สคูบี้ดูยอดนักสืบ ของ Warner Bros. เป็นต้น 

 www.nationegmont.com

 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจสำ�นักพิมพ์โดยผลิตและจัดจำ�หน่�ยสื่อสิ่งพิมพ์สำ�หรับเย�วชนเพื่อก�รศึกษ�และบันเทิง 

สำ�หรับกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยหลักที่เป็นเย�วชนอ�ยุไม่เกิน 18 ปี โดยมุ่งเน้นหนังสือก�ร์ตูนยอดนิยมที่ได้รับลิขสิทธิ์ม�จ�กสำ�นักพิมพ์ชั้นนำ�ทั้งภ�ยใน

ประเทศและต�่งประเทศ ไดแ้ก ่ญีปุ่น่ เก�หล ีฯ รวมทัง้ก�รต์นูคว�มรู้และวรรณกรรมเย�วชนต�่งๆ เชน่ Shueisha Inc., Shogakukan และ Kodansha 

เป็นต้น

 หนงัสอืก�รตู์นและวรรณกรรมเย�วชนทีผ่ลิตโดยสำ�นกัพมิพเ์นชัน่ เอด็ดเูทนเมนท์ ท่ีไดร้บัคว�มนยิมอย่�งสงูในกลุม่นกัอ�่น ไดแ้ก ่นติยส�ร

ก�ร์ตูนร�ยสัปด�ห์ “Boom”, หนังสือก�ร์ตูนโดร�เอมอนซีรีส์, ดร�ก้อนบอล, เทพมรณะ, นินจ�ค�ถ�โอ้โฮเฮะ, เดธโน้ต, อภัยมณีซ�ก้�, มีดที่ 13 

เป็นต้น 

 www.ned-comics.com

 นอกจ�กนี้กลุ่มบริษัทฯ NINE โดยตัวบริษัทฯเองยังดำ�เนินธุรกิจในก�รเป็นตัวแทนข�ยและจัดจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ให้แก่สำ�นักพิมพ์และ

นิตยส�รต่�งประเทศจำ�นวนทั้งสิ้น 117 ฉบับ เช่น The Wall Street Journal Asia , The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยส�รต่�งประเทศ เช่น Fortune, 

Time และ Newsweek เป็นต้น โดยก�รให้บริก�รจำ�หน่�ยผ่�นระบบสม�ชิก แผงหนังสือและร้�นหนังสือ รวมถึงจำ�หน่�ยแบบ Bulk และนอกจ�กนี้ 

บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนข�ยโฆษณ�ให้กับหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ฉบับที่พิมพ์ในประเทศไทย และรับจ้�งพิมพ์หนังสือพิมพ์ The Wall 

Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมถึงรับจัดส่งหนังสือพิมพ์และนิตยส�รต่�งประเทศอีกหล�ยฉบับด้วย 

เครือข่ายธุรกิจ
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สายธุรกิจกระจายภาพและเสียง
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (NBC)

 หนึง่ในบรษิทัเครอืเนชัน่กรุป๊ ทีป่ระกอบธุรกจิจัดห�และผลติขอ้มลูข�่วส�รในรปูแบบต�่งๆ (Content Provider) เพือ่เผยแพรผ่�่นสือ่โทรทัศน ์

สื่อวิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) โดยแบ่งลักษณะก�รประกอบธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

1.ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

 บรษิทัฯเปน็ผูจ้ดัห�และผลติร�ยก�รโทรทศันป์ระเภทข�่วและส�ระคว�มรูใ้นรปูแบบต�่งๆ เพือ่แพรภ่�พ ผ�่นสถ�นโีทรทศันฟ์รทีวีชีอ่งต�่งๆ 

และโทรทัศน์ประเภทบอกรับสม�ชิก เช่น เคเบิลทีวี และทีวีด�วเทียม นอกจ�กนี้ บริษัทฯยังขย�ยธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่�งๆ โดยนำ�ทรัพย�กร 

อ�ทิ ข้อมูลข่�ว, ภ�พข่�ว และบุคล�กรทีมข่�ว ม�ต่อยอดธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจัดห�และผลิตข้อมูลข่�วส�รเพื่อเผยแพร่ผ่�นสื่อโทรทัศน์ที่บริษัทฯ ดำ�เนิน

ก�รอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่

 1.) สถานีข่าว Nation Channel

 บริษัทฯ ก่อตั้งสถ�นีข่�ว 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศ ภ�ยใต้ชื่อ Nation Channel ในปี 2543 โดยบริษัทฯ เป็นผู้บริห�รง�น รวมทั้ง

เป็นผู้ดำ�เนินก�รผลิตและจัดห�ร�ยก�ร ข�ยเวล�โฆษณ� ให้เช่�เวล�ออกอ�ก�ศ และแพร่ภ�พร�ยก�รโทรทัศน์ของสถ�นีข่�ว Nation Channel ผ่�น

ช่องท�งต่�งๆ ได้แก่ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ทีวีด�วเทียม เว็บไซต์ รถไฟฟ้�บีทีเอส และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 2.) สถานีโทรทัศน์  Mango TV

 เมื่อวันที่ 12 มิถุน�ยน 2553 บริษัทฯ ก่อตั้งสถ�นีบันเทิงส�ยพันธุ์ใหม่ 24 ชั่วโมงแห่งแรกของประเทศ ภ�ยใต้ชื่อ Mango TV โดยบริษัทฯ 

เป็นผู้บริห�รง�น รวมทั้งเป็นผู้ดำ�เนินก�รผลิตและจัดห�ร�ยก�ร ข�ยเวล�โฆษณ� ให้เช่�เวล�ออกอ�ก�ศ และแพร่ภ�พร�ยก�รโทรทัศน์ของสถ�นี 

Mango TV ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ได้แก่ เคเบิลทีวีท้องถิ่น ทีวีด�วเทียม เว็บไซต์ หน้�จอรถไฟฟ้�บีทีเอส และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 3.) รายการโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี 

 บริษทัฯ ดำ�เนินธรุกิจรว่มผลติร�ยก�รโทรทศัน์ประเภทร�ยก�รข�่วและส�ระคว�มรูก้บัสถ�นโีทรทัศนฟ์รทีีวชีอ่งต�่งๆ โดยมรี�ยไดจ้�กสว่น

แบ่งก�รข�ยเวล�โฆษณ� และก�รประช�สัมพันธ์สินค้�และบริก�รในร�ยก�ร ซึ่ง ณ เดือนกุมภ�พันธ์ ปี 2554 บริษัทฯ มีร�ยก�รโทรทัศน์ที่ร่วมผลิต

กับสถ�นีโทรทัศน์ฟรีทีวีรวมทั้งสิ้น 6 ร�ยก�ร ดังนี้

 1. เรื่องเด่นเย็นนี้   ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวล� 17.30 - 18.30 น. ท�งช่อง 3

 2. 4-4-2 Weekend เยี่ยมยุทธ์ฟุตบอล ทุกวันอ�ทิตย์  เวล� 01.00 - 01.30 น. ท�งช่อง 5

 3. ข่�วข้น คนข่�ว   ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวล� 21.30 - 22.15 น. ท�งช่อง 9 

 4. เช้�ข่�วข้น คนข่�วเช้�  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวล� 06.00 - 07.30 น. ท�งช่อง 9

 5. จับกระแส แลโลก   ทุกวันพฤหัส  เวล� 23.00 - 23.50 น. ท�งช่อง 11

 6. ฉีกกรอบคิดกับคนรุ่นใหม่  ทุกวันอ�ทิตย์  เวล� 22.00 - 23.00 น. ท�งช่อง 11

 www.nationchannel.com

เครือข่ายธุรกิจ
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 4.) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

 จ�กก�รที่ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของบริษัทฯ อันได้แก่ สถ�นีข่�ว Nation Channel และร�ยก�รโทรทัศน์ต่�งๆ ในสถ�นีโทรทัศน์ฟรีทีวี ประสบ

คว�มสำ�เร็จได้รับคว�มนิยมจ�กผู้ชม บริษัทฯ จึงมีนโยบ�ยที่จะนำ�ข้อได้เปรียบท่ีมีอยู่ทั้งด้�นเนื้อห�ข้อมูล คุณภ�พบุคล�กร คว�มพร้อมของเครื่อง

มืออุปกรณ ์และช่ือเสยีงของบรษิทัฯ ม�ตอ่ยอดขย�ยธรุกจิไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวเนือ่ง เพือ่ก่อให้เกิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ โดยก�รนำ�เนือ้ห�ร�ยก�ร

โทรทัศน์ที่ได้รับคว�มนิยมหรือข่�วเหตุก�รณ์ที่อยู่ในคว�มสนใจของกระแสสังคมม�สร้�งสรรค์เป็นสินค้�หรือกิจกรรมในรูปแบบต่�งๆ เช่น ก�รผลิต

และจำ�หน่�ย VCD และ DVD, ก�รจัดอบรมสัมมน� ก�รจัดนำ�เที่ยว และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

2.ธุรกิจสื่อวิทยุ

 บรษิทัฯ รว่มกบัพนัธมติรท�งธรุกจิในก�รรว่มผลติร�ยก�รวทิยุเพือ่ออกอ�ก�ศท�งสถ�นวีทิยุกระจ�ย เสยีงระบบ F.M. โดยมรี�ยไดจ้�กก�ร

ข�ยเวล�โฆษณ� ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมผลิตร�ยก�รวิทยุเพื่อออกอ�ก�ศท�งสถ�นีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M. 102.0 MHz นอกจ�ก

นี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ร่วมผลิตร�ยก�รข่�วสั้นต้นชั่วโมง เพื่อออกอ�ก�ศท�งสถ�นีวิทยุ F.M. 90.5 MHz F.M. 102.0 MHz A.M. 1107 KHz และสถ�นี

วิทยุชุมชนอีกด้วย 

3.ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

 บริษัทฯร่วมกับกลุ่มบริษัท NMG นำ�ข้อได้เปรียบด้�นคว�มพร้อมท�งด้�นเนื้อห� (Content) ม�พัฒน�ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริก�ร

ด้�นข้อมูลข่�วส�รเพื่อเผยแพร่ผ่�นสื่อรูปแบบใหม่ ได้แก่ 

 1.) ธุรกิจเว็บไซต์

 บริษทัฯ จดัทำ�เวบ็ไซตเ์พือ่นำ�เสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิ�รต�่งๆ ของบรษิทัฯ โดยทัง้หมดเปน็เวบ็ไซตท์ีน่ำ�เสนอขอ้มลูข�่วส�รและส�ระคว�ม

รู้ และเป็นผู้ให้บริก�รในก�รดูแลและพัฒน�ระบบต่�งๆของเว็บไซต์ในกลุ่มบริษัท NMG รวมทั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่�ยพื้นที่โฆษณ�บนเว็บไซต์ในกลุ่ม

บริษัท NMG และบริษัทภ�ยนอกทั่วไปด้วย

 2.) ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

 บริษัทฯ นำ�ข้อมูลข่�วส�รจ�กสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุของบริษัทฯ รวมทั้ง สื่อหนังสือพิมพ์ของ NMG ม�พัฒน�ให้มีเนื้อห�และรูปแบบ

ก�รนำ�เสนอทีส่�ม�รถตอบรบักบัวถิกี�รใชช้วีติทีท่นัสมยัของคนยุคใหม ่ซ่ึงนยิมรับขอ้มลูข�่ว ส�รผ่�นสือ่รูปแบบใหม่ๆ  เพิม่ม�กขึน้ โดยบริษัทฯ เปน็

ผู้ให้บริก�รส่งข่�วหรือร�ยง�นเหตุก�รณ์ต่�งๆ ผ่�นโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบข้อคว�มสั้นๆ (SMS: Short Message Service) และภ�พเคลื่อนไหว

พร้อมเสียง (MMS : Multimedia Messaging Service)
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สายธุรกิจด้านโรงพิมพ์
 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำากัด บริษัทย่อยของ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป หนึ่งในโรงพิมพ์ที่มีประสิทธิภ�พทันสมัยที่สุด

ของประเทศ จ�กประสบก�รณ์ที่สั่งสมม�กว่� 30 ปี ด้วยก�รผลิตง�นออกสู่ตล�ดอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยให้บริก�รง�นพิมพ์สำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์ทุก

ประเภททั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ ไม่ว่�จะเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยส�รชั้นนำ� เช่น สิ่งพิมพ์ในเครือเนชั่น กรุ๊ป, The Wall Street Journal Asia 

และ Yomiuri Shimbun เป็นต้น

 บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำากัด (NPS) ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รง�นพิมพ์ที่เน้นคุณภ�พและปริม�ณสูง โดยแบ่งลูกค้�เป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ 

คือ บริษัทในเครือเนชั่น เป็นง�นพิมพ์ประเภทก�ร์ตูน ,พ็อคเก็ตบุ๊คส์ และสิ่งพิมพ์โฆษณ� และลูกค้�ภ�ยนอก ซึ่งเป็นง�นพิมพ์ประเภทนิตยส�ร, 

ว�รส�ร, แคตต�ล็อกและโบร์ชัวร์ 

 ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญในก�รทำ�ง�น จึงส�ม�รถให้บริก�รด้�นก�รพิมพ์

ที่หล�กหล�ย ทั้งง�นก่อนพิมพ์ กระบวนก�รพิมพ์ และง�นหลังก�รพิมพ์ ตลอดจนบริก�รพิเศษ เช่น ก�รเข้�เล่มแบบปกแข็ง และ commercial 

web printing และไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กลกูค�้ชัน้นำ� อ�ท ินติยส�รสวสัดปีระจำ�ส�ยก�รบินไทย รวมท้ังสำ�นกัพมิพช์ัน้นำ�ท่ัวโลก โดยมรี�งวลัคณุภ�พ

ก�รพิมพ์ทั้งในระดับประเทศ (Thai Print Award) และส�กล (Asia Print Award) เป็นเครื่องยืนยันในคุณภ�พก�รพิมพ์ 

สายธุรกิจด้านขนส่ง
  บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำากัด (NML) ผู้ให้บริก�รขนส่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริก�รลูกค้�ในกลุ่ม เนชั่นกรุ๊ป และรองรับส�ยง�น

หลักในก�รจัดส่งหนังสือพิมพ์ในเครือ ได้แก่ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, เดอะเนชั่น, เดอะ วอลล์สตรีทเจอร์นอล และโยมิอูริชิมบุน ทั้งในเขตกรุงเทพ-

ปริมณฑล และต่�งจังหวัดทั่วประเทศ รวทั้งรับส่งสินค้�ภ�ยในประเทศ และบริก�รง�นด้�น Logistics ต่�งๆ ของเนชั่นกรุ๊ปและลูกค้�ภ�ยนอกรวม

กว่� 50 บริษัท และให้บริก�รง�นขนส่งทุกๆด้�นตลอด 24 ชั่วโมงอย่�งไม่มีวันหยุด โดยแบ่งลักษณะก�รให้บริก�รต่�งๆ ได้ดังนี้

งานบริการขนส่งสินค้า

  เป็นก�รให้บริก�รขนส่งสินค้�ในรูปแบบต่�งๆ เช่น ก�รขนส่งแบบเหม�เป็นร�ยเที่ยว (Point-To-Point), ก�รขนส่งแบบขนส่งด่วน (Ex-

press) ในลักษณะก�รจัดส่งสินค้�ถึงหน้�ประตูบ้�นลูกค้� (Door-To-Door), ก�รขนส่งสินค้�ข�กลับ (Reverse Logistics) เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน NML 

เป็นผู้ดูแลและให้บริก�รจัดส่งสินค้�ของเครือเนชั่นกรุ๊ป และลูกค้�ภ�ยนอกหล�ยบริษัท เช่น บุ๊คสไมล์, ซีเอ็ด, อมรินทร์บุ๊ค, สนพ.ไทยวัฒน�พ�นิช 

(ทวพ.), สนพ.อักษรเจริญทัศน์, ศูนย์หนังสือจุฬ�ฯ, เอเซียบุ๊คส์, น�นมีบุ๊คส์ และก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) เป็นต้น 

งานบริการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์

 ให้บริก�รคัดแยก, มัด และจัดส่งผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ให้กับสม�ชิก, ร้�นหนังสือและเอเย่นต์ โดยใช้ระบบ GIS (Geographic Information 

System) ในก�รจดัส่งเพือ่บนัทกึตำ�แหนง่สถ�นทีจั่ดสง่หนงัสอืทุกเลม่ของสม�ชกิทุกร�ย และตำ�แหนง่ของจดุสง่หนงัสอืท้ังหมด ทำ�ให้ส�ม�รถบรหิ�ร

เส้นท�งก�รจัดส่งได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยปัจจุบัน NML เป็นผู้ให้บริก�รจัดส่งสม�ชิกสิ่งพิมพ์ทั้งของเนชั่นกรุ๊ปและลูกค้�ที่เนชั่นกรุ๊ปเป็นตัวแทน

จำ�หน่�ย ได้แก่ เดอะเนชั่น, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, Yomiuri Shimbun, The Wall Street Journal Asia เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังให้บริก�รกับลูกค้�

ภ�ยนอกอื่นๆอีก เช่น True Visions Magazine (UBC), นสพ.ด�ร�เดลี่ และด�ร�เดลี่สุดสัปด�ห์, นิตยส�ร WHO, นิตยส�ร Go Genius และนิตยส�ร

เล่มโปรด เป็นต้น
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งานบริการขนส่งด่วน

 เปน็ก�รใหบ้รกิ�รขนสง่สนิค�้ดว่นแบบ Door-To-Door ภ�ยในกำ�หนดเวล�ท่ีแนน่อน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผู้รับปล�ยท�งจะ

ได้รับสินค้�ภ�ยในวันเดียวกัน (Same Day) ส่วนในเขตต่�งจังหวัดผู้รับจะได้รับสินค้�เพียงข้�มคืนหรือวันทำ�ก�รถัดไป หรือภ�ยในวันที่กำ�หนด (Day 

Definite) โดยกรณีที่มีก�รเสียห�ยหรือสูญห�ยเกิดขึ้นผู้ใช้บริก�รจะได้รับก�รชดใช้ค่�เสียห�ยทันที 

งานบริการเสริมต่างๆ ได้แก่

 1) บริก�รด้�นบรรจุภัณฑ์

  • Packing and Bundling    • Labeling and Taging 

 2) บริก�รด้�นไปรษณีย์ภัณฑ์ (Mail Service)

  • Handle Stock    • Process Labeling Tagging 

  • Process Packing    • Process Sorting By Post Code 

  • Deliver To Post Office    • Delivery By NML Messengers

 3) บริก�รเรียกเก็บและชำ�ระค่�บริก�ร

 4) บริก�ร Pick up and Return on demand 

 5) บริก�รส่งเอกส�รด่วน 

  ให้บริก�รจัดพนักง�นส่งเอกส�รประจำ�ที่สำ�นักง�น โดยคิดค่�บริก�รเป็นร�ยเดือน 

 6) บริก�รเรียกใช้เป็นร�ยครั้ง

  • ง�นเหม� 1 วัน (ในเขตกรุงเทพฯ)   • ง�นเหม� 1 วัน (ในเขตปริมณฑลฯ) 

  • ง�นเหม�ครึ่งวัน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)  • ง�นด่วน, จัดส่งต�มจุด 

 7) บริก�รแจกโบรชัวร์, ใบปลิว (Mail Direct)

เครือข่ายธุรกิจ
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สภาพเศรษฐกิจโดยรวม

 ภ�พรวมเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ปล�ยปี 2552 แต่ได้ชะลอตัวในช่วงไตรม�ส 2 ปี 2553 จ�กเหตุก�รณ์ท�งก�รเมืองในประเทศ และ

เริ่มกลับม�ขย�ยตัวต่อเนื่องหลังจ�กเหตุก�รณ์สงบลง รวมถึงผลจ�กก�รเร่งทำ�ก�รตล�ดของภ�คธุรกิจในมหกรรมก�รแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 

ในช่วงเดือนมิถุน�ยน-กรกฎ�คม ทำ�ให้ตล�ดโฆษณ�กลับม�คึกคัก ส่งผลให้ทิศท�งก�รเติบโตของธุรกิจโฆษณ�ปรับตัวดีขึ้นกว่�ปี 2552 ทำ�ให้

ภ�พรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2553 ขย�ยตัวร้อยละ 7.80 โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจ�กก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และอุปสงค์ภ�ยในประเทศ 

โดยเฉพ�ะก�รลงทุนภ�คเอกชนและก�รบริโภคภ�คครัวเรือน

 

 ปัจจัยหนุนที่ทำ�ให้อุตส�หกรรมโฆษณ�กลับม�เติบโต คือ ก�รแข่งขันฟุตบอลโลก ถึงแม้จะมีก�รชะลอก�รใช้งบโฆษณ�และก�รตล�ด 

ในช่วงที่เกิดก�รชุมนุมท�งก�รเมืองในเดือนมี.ค.-พ.ค. 2553 แต่หลังสถ�นก�รณ์ก�รเมืองสงบ ภ�คธุรกิจเร่งว�งแผนขย�ยกิจกรรมท�งก�รตล�ด 

รวมถึงก�รเพ่ิมงบก�รโฆษณ�เพื่อกระตุ้นกำ�ลังซื้อที่มีในช่วงต้นปีให้ต่อเนื่อง รวมทั้งในช่วงปล�ยปี ผู้ประกอบก�ร ผู้ผลิตสินค้�และบริก�รต่�งๆ 

เร่งกระตุ้นยอดข�ย เพร�ะเป็นช่วงไฮซีซ่ัน ที่ตรงกับเทศก�ลสำ�คัญ ผู้บริโภคจึงมักมีก�รจับจ่�ยสูงกว่�ช่วงปกติ ทำ�ให้ภ�พรวมอุตส�หกรรมโฆษณ�

เติบโตสูงขึ้น 

 

 สำ�หรับปี 2554 ค�ดว่�เศรษฐกิจไทยจะกลับม�ขย�ยตัวในระดับปกติท่ีร้อยละ 4.5 โดยมีแรงส่งจ�กก�รใช้จ่�ยภ�ยในประเทศ ทั้งก�ร

บริโภคและก�รลงทุนที่ค�ดว่�จะยังคงมีแนวโน้มขย�ยตัวต่อเนื่องจ�กปี 2553 ต�มคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับ

แรงสนับสนุนจ�กเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขย�ยตัวต่อเนื่อง

  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 7 ส�ยธุรกิจ ดังนี้ 

 1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย : อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำ�กัด เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธรุกจิ หนงัสือพมิพธุ์รกจิร�ยวนั โดยมลีกูค้�กลุม่เป�้หม�ยไดแ้กน่กัธรุกจิ นกัธรุกจิรุน่ใหม ่นกัวชิ�ก�ร ข�้ร�ชก�ร นกัก�รตล�ด นสิตินกัศกึษ� 

และประช�ชนที่มีก�รศึกษ�ระดับกล�งถึงระดับสูง

 2. สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย : อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำ�กัด เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ 

คม ชัด ลึก หนังสือพิมพ์ข่�วทั่วไปร�ยวันภ�ษ�ไทย และนิตยส�รเนชั่นสุดสัปด�ห์ นิตยส�รวิเคร�ะห์ข่�วทั่วไปร�ยสัปด�ห์ โดยลูกค้�กลุ่มเป้�หม�ย

ได้แก่ ประช�ชนทั่วไป

  3. สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ : อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ย หนังสือพิมพ์ 

The Nation นิยส�ร Nation Junior โดยกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย ได้แก่คนไทยที่ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวของก�รเมืองและเศรษฐกิจ กลุ่มผู้อ่�นรุ่นใหม่ 

รวมทั้งช�วต่�งช�ติที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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 4. สายธุรกิจด้านส่ือกระจายภาพและเสียง : อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 

เป็นผู้ผลิตร�ยก�รสถ�นีข่�ว Nation Channel สถ�นีข่�ว 24 ชั่วโมง, Mango TV สถ�นีโทรทัศน์ด�วเทียม, ผลิตร�ยก�รโทรทัศน์กับสถ�นีโทรทัศน์

ฟรีทีวี เช่น ร�ยก�รข่�วข้นคนข่�ว ชีพจรโลกกับสุทธิชัยหยุ่น โดยกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย ได้แก่ ประช�ชนทั่วไป 

 5. สายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ : อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด 

(มห�ชน) และบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด และบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด โดยดำ�เนินธุรกิจ

ดังนี้

  • ผลิตพ็อกเก็ตบุ๊คส์ที่ได้รับลิขสิทธิ์ทั้งในและต่�งประเทศ

  • ตวัแทนข�ยโฆษณ�ใหส้ิง่พมิพต์�่งประเทศและจดัจำ�หน�่ยหนงัสอืใหแ้กห่นงัสอืพมิพต์�่งประเทศในประเทศไทยและภมูภิ�คอ�เซยีน 

   ได้แก่ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยส�รต่�งประเทศ เช่น Fortune, Time Magazine, 

   Newsweek และ BusinessWeek เป็นต้น

  • ผลิต นำ�เข้� และจำ�หน่�ยสิ่งพิมพ์สำ�หรับเด็กเพื่อก�รศึกษ� บันเทิง และสื่อทักษะก�รสื่อส�รจ�กในและต่�งประเทศ

 6. สายธุรกิจด้านการพิมพ์ : อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจให้บริก�รง�นพิมพ์

หนังสือพิมพ์ โดยก�รพิมพ์หลักจะรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ของเครือเนชั่น กรุ๊ป ได้แก่ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, The Nation ซึ่งบริษัท 

ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด มีบริษัทย่อย คือ บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจง�นพิมพ์ที่เน้นคุณภ�พและปริม�ณสูง รับ

ง�นพิมพ์ในเครือเนชั่นประเภทง�นก�ร์ตูน, พ็อคเก็ตบุ๊ค สิ่งพิมพ์โฆษณ� และลูกค้�ภ�ยนอก ซึ่งเป็นง�นพิมพ์ประเภทนิตยส�ร ว�รส�ร แคตต�ล็อก 

และโบรชัวร์

 7. สายธุรกิจด้านการขนส่ง : อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำ�กัด ดำ�เนินธุรกิจรับจ้�งขนส่งสินค้� (Logistic) ได้แก่ 

ขนส่งหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริก�รลูกค้�ในกลุ่ม เนชั่นกรุ๊ป รองรับส�ยง�นหลักในก�รจัดส่งหนังสือพิมพ์ ในเครือได้แก่ คมชัดลึก, กรุงเทพ

ธุรกิจ, เดอะเนชั่น, The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่�งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง

ก�รรับง�นบริก�รขนส่งให้กับลูกค้�ภ�ยนอกทั่วไป

สภาพการแข่งขันของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
 กรงุเทพธุรกิจยงัเปน็ผู้นำ�ที่โดดเด่นในกลุ่มหนังสือพิมพธ์ุรกิจร�ยวัน และส�ม�รถรักษ�ฐ�นผูอ้่�นและสว่นแบง่ก�รตล�ดด�้นพืน้ที่โฆษณ�

ม�กกว่�ครึ่งหนึ่งไว้ได้ในภ�วะก�รแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจ�กหนังสือพิมพ์ธุรกิจร�ยวัน โพสต์ ทูเดย์ และ ผู้จัดก�รร�ยวัน 

 คมชัดลึก หนังสือพิมพ์ร�ยวันทั่วไป มีส่วนแบ่งก�รตล�ดท�งด้�นพื้นที่โฆษณ�เป็นอันดับ 3 รองจ�กไทยรัฐและเดลินิวส์ 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน



45Annual  Repor t  2010

 The Nation หนังสือพิมพ์ภ�ษ�อังกฤษ มีคู่แข่งเพียงฉบับเดียวคือ Bangkok Post มีส่วนแบ่งก�รตล�ดท�งด้�นพื้นที่โฆษณ� ประม�ณ 

ร้อยละ 38

 สำ�นักพิมพ์ เนช่ันบุ๊คส์ เนื่องจ�กในปัจจุบันมีผู้ผลิตพ็อคเก็ตบุ๊คส์เป็นจำ�นวนม�ก ก่อให้เกิดก�รแข่งขันสูง ดังนั้นเนื้อห�ส�ระภ�ยใน

เล่มจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเลือกซื้อของผู้อ่�น ผู้ผลิตหนังสือพ็อคเกตบุ๊คส์ที่ทำ�แนวเดียวกับบริษัทได้แก่ อัมรินทร์พริ้นติ้ง, น�นมีบุ๊คส์, มติชน, 

เคล็ดไทย, ดอกหญ้� เวิร์คพอยท์, ฐ�นก�รพิมพ์, โพลีพลัสพับลิชชิ่ง เป็นต้น

 สิ่งพิมพ์สำ�หรับเด็กและก�รศึกษ� ปัจจุบันมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อก�รศึกษ�และบันเทิงเพิ่มม�กขึ้น โดยแนวโน้มในอน�คตค�ดว่�

ตล�ดจะขย�ยตัวม�กข้ึนเน่ืองจ�กคนรุ่นใหม่มีก�รศึกษ�ที่สูงขึ้นและให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�ห�คว�มรู้ของบุตรหล�นม�กขึ้นคู่แข่งของบริษัท 

มีหล�กหล�ยขึ้นกับแต่ละผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับลิขสิทธิ์จ�ก Disney เช่น อักษร�พิพัฒน์ เป็นต้น กลุ่มที่เป็นคู่แข่งท�งด้�นหนังสือก�ร์ตูน

ญี่ปุ่น ได้แก่ วิบูลย์กิจ, สย�มสปอร์ตพับลิชชิ่ง เป็นต้น

แนวโน้มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในอนาคต
 

 ในปี 2554 ค�ดว่�ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ยังคงมีแนวโน้มขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง ซ่ึงมีผลม�จ�กก�รเพิ่มขึ้นของก�รโฆษณ�ผ่�นสื่อสิ่งพิมพ์ 

อันเปน็ผลม�จ�กก�รปรบัตัวของภ�วะเศรษฐกิจและคว�มเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคท่ีเพิม่ขึน้ นอกจ�กนีก้�รโฆษณ�ประช�สมัพนัธร์วมท้ังก�รพมิพเ์อกส�ร

เผยแพร่ต�่งๆ มีแนวโนม้สงูขึน้ ไมว่�่จะเปน็ก�รรณรงคป์ระช�สมัพนัธ์เพือ่นำ�เสนอนโยบ�ยของภ�ครัฐ เชน่ โครงก�รไทยเขม้แขง็ ก�รประช�สมัพันธ์

ด้�นก�รท่องที่ยว และก�รเลือกตั้งที่ค�ดว่�จะมีขึ้นในปี 2554 ส่งผลให้ต้องมีก�รใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อก�รโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ในก�รห�เสียงม�กขึ้น

 

 แนวโน้มตล�ดหนังสือปี 2554 มีแนวโน้มดีขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม� หลังเหตุก�รณ์ก�รเมืองสงบและภ�พรวมเศรษฐกิจไทยกลับม�เติบโต

อีกครั้ง ประกอบกับรัฐบ�ลมีนโยบ�ยส่งเสริมก�รอ่�น กำ�หนดให้ “ก�รอ่�นเป็นว�ระแห่งช�ติ” และก�รออกม�ตรก�รภ�ษีส่งเสริมก�รอ่�น โดยให้มี

ก�รลดหยอ่ยภ�ษ ีจ�กก�รซือ้หนังสือ เพือ่กระตุ้นก�รอ่�นและพฒัน�บคุคล�กรภ�ยในองคก์ร สำ�หรบันติบิคุคล โดยใหห้กัค�่ใชจ้�่ยจ�กก�รซือ้หนงัสอื

อ่�นในองค์กร เป็นค่�ใช้จ่�ยท�งภ�ษีได้ 2 เท่� ส่วนบุคคลธรรมด�ส�ม�รถหักค่�ลดหย่อนจ�กก�รซื้อหนังสืออ่�นไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่�

ใช้จ่�ยและค่�ลดหย่อน ก�รที่มีม�ตรก�รท�งภ�ษีของรัฐบ�ล น่�จะเป็นปัจจัยบวกกระตุ้นธุรกิจหนังสือในปี 2554 ให้กลับม�เติบโตอีกครั้ง ด้วยอัตร�

ไม่ต่ำ�กว่� 5% หรือมูลค่�กว่� 2 หมื่นล้�นบ�ท
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 สำ�หรับแนวโน้มของกระแส E-Book ในประเทศไทยยังคงไม่เกิดในเร็วๆนี้ อย่�งน้อยน่�จะเกิดในช่วง 3-5 ปีต่อจ�กนี้ เพร�ะร�ค�

ของเครื่องอ่�น E-Book Reader ยังคงมีร�ค�สูงเฉลี่ยอยู่ที่เครื่องละ 15,000 บ�ท เพร�ะร�ค�ที่จูงใจผู้บริโภคไทยน่�จะอยู่ที่เครื่องละไม่เกิน 5,000-

7,000 บ�ท เท่�นั้น แต่สำ�นักพิมพ์ต่�งๆไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่�งก�รศึกษ�รูปแบบธุรกิจ และพร้อมปรับตัวรองรับเทคโนโลยีดังกล่�ว

ได้อย่�งรวดเร็ว และเป็นโอก�สในก�รห�ร�ยได้ได้อีกช่องท�งหนึ่งให้กับสำ�นักพิมพ์ต่�งๆนอกเหนือจ�กก�รจำ�หน่�ยหนังสือ

 

 ทั้งนี้ยังมีปัจจัยหล�ยประก�รที่ต้องจับต�มองอย่�งใกล้ชิด คือ ปัญห�เสถียรภ�พท�งก�รเมือง แม้ว่�รัฐบ�ลในปัจจุบันมีม�ตรก�รกระตุ้น

เศรษฐกิจทำ�ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบ แต่ห�กมีก�รยุบสภ�หรือมีคว�มเคลื่อนไหวท�งก�รเมืองเกิดขึ้นเหมือนปีที่ผ่�นม� จะทำ�ให้ก�ร

ดำ�เนินง�นต�มโครงก�รอ�จจะสะดุด และมีผลต่อเศรษฐกิจ รวมถึงคว�มมั่นใจในก�รลงทุนของภ�คเอกชน ส่วนปัจจัยด้�นอื่นๆ ไม่ว่�จะเป็นก�ร

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีคว�มเปร�ะบ�ง ผลกระทบจ�กคว�มผันผวนของค่�เงินบ�ท และร�ค�น้ำ�มันในตล�ดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบ

กับมีก�รปรับขึ้นค่�แรงขั้นต่ำ� จึงส่งผลให้ต้นทุนก�รผลิตสูงขึ้น ซึ่งปัญห�เหล่�นี้ผู้ประกอบก�รมักจะมีก�รปรับตัว และมีก�รว�งแผนรับมือไว้แล้ว 

เพื่อให้บริษัทอยู่รอด ปลอดภัย และยังคงอยู่ในตล�ดได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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 ก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีปัจจัยคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษัท และหรือผู้ลงทุนอย่�งมีนัยสำ�คัญ ซึ่งบริษัท

ได้มีม�ตรก�รรองรับคว�มเสี่ยงดังกล่�วโดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
 1.1 ความเสี่ยงจากผลการดำาเนินงานขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา

   เนื่องด้วยร�ยได้หลักของบริษัทม�จ�กธุรกิจหนังสือพิมพ์ ซึ่งร�ยได้หลักของธุรกิจประเภทนี้ม�จ�กร�ยได้ค่�โฆษณ� โดยปี 2553 บริษัท

มีร�ยได้จ�กก�รข�ยโฆษณ�รวมเท่�กับ 1,857 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ร�ยได้จ�กก�รข�ยโฆษณ�เท่�กับ 1,488 ล้�นบ�ท 

โดยร�ยได้จ�กก�รข�ยโฆษณ�คิดเป็นร้อยละ 69 ของร�ยได้จ�ก�รข�ยและบริก�รรวม ในขณะที่โครงสร้�งต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ผลก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับภ�วะอุตส�หกรรมโฆษณ� เหมือนกับหนังสือพิมพ์ในประเทศส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ่งพ�ร�ยได้ค่�โฆษณ�เป็นหลัก

เชน่เดยีวกนั ซึง่ห�กภ�วะเศรษฐกิจดี ผลก�รดำ�เนินง�นของบรษัิทกจ็ะด ีเหมอืนกบัปี 2553 ท่ีอตัร�ก�รเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิภ�ยในประเทศขย�ย

ตัวอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปล�ยป ี2552 แต่ได้ชลอตัวเล็กน้อยจ�กเหตุก�รณ์ท�งก�รเมืองในประเทศ และเริ่มกลับม�ขย�ยตัวต่อเนื่องหลังจ�กเหตุก�รณ์

สงบลง ส่งผลให้ผู้บริโภคสินค้�มีคว�มมั่นใจ ทำ�ให้ภ�คธุรกิจมีก�รใช้งบโฆษณ�ประช�สัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดข�ยสินค้� อย่�งไรก็ต�มห�กเศรษฐกิจ

ชลอตัวก็จะส่งผลในท�งกลับกัน 

 ดังนั้นเพ่ือลดผลกระทบจ�กคว�มไม่แน่นอนจ�กภ�วะเศรษฐกิจ บริษัทจึงได้มีก�รกำ�หนดม�ตรก�ร/แผนง�น/กิจกรรม เพื่อที่จะลด

คว�มเส่ียงหรือผลกระทบดังกล่�วที่จะเกิดขึ้น ด้วยก�รใช้คว�มได้เปรียบจ�กก�รท่ีบริษัทมีช่องท�งก�รเผยแพร่สินค้�และบริก�รผ่�นสื่อประเภท

ต่�งๆ ที่หล�กหล�ย ด้วยก�รพัฒน�กลยุทธ์ก�รข�ย ก�รสร้�ง Total Media Solution ให้ได้เปรียบคู่แข่งในตล�ด รวมทั้งเน้นก�รห�ร�ยได้โดย

สร้�งสรรค์กิจกรรม Below-the-Line ให้กับลูกค้�ทั้งภ�ครัฐและเอกชนให้ม�กขึ้น เช่น ก�รจัดกิจกรรมสัมมน�ให้กับลูกค้�ร�ยใหญ่ ซึ่งจะส�ม�รถช่วย

เสริมสร้�งประสิทธิภ�พท�งด้�นร�ยได้ไม่ให้ลดลง ขณะเดียวกันยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รค่�ใช้จ่�ยอย่�งรัดกุม และเหม�ะสม 

 1.2  ความเสี่ยงจากการจัดการบริษัทย่อย

   บริษัทได้มีก�รแบ่งโครงสร้�งก�รดำ�เนินธุรกิจให้มีคว�มชัดเจน เนื่องจ�กบริษัททำ�ธุรกิจสื่อครบวงจร และกิจกรรมที่สนับสนุนก�รดำ�เนิน

ง�นของธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจก�รพิมพ์, ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจกระจ�ยภ�พและเสียง ที่ว�งธุรกิจเป็น Content Provider, ธุรกิจด้�นเอ็ดดูเทนเมนท์ 

และต่�งประเทศ เพื่อสร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งธุรกิจ และสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขัน โดยก�รแยกเป็นบริษัทย่อยเพื่อให้ก�รประกอบธุรกิจ

ในอน�คตเกดิประโยชนส์งูสดุ รวมทัง้ทำ�ใหเ้กดิคว�มชดัเจนในด�้นคว�มสมัพนัธ์กับบริษัทแม ่และก�รบริห�รท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ ดงันัน้ห�กไมม่กี�รบรหิ�ร

ก�รจัดก�รและกำ�กับดูแลบริษัทในกลุ่มอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล อ�จก่อให้เกิดคว�มไม่สอดคล้องกันระหว่�งทิศท�งกลยุทธ์ของบริษัท 

รวมทั้งคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อ�จทำ�ให้เกิดก�รแข่งขันกันเองระหว่�งบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบก�รโดยรวมของบริษัท 

   ดังนั้นเพื่อเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงบริษัทได้มุ่งเน้นให้มีก�รบริห�รจัดก�รกลุ่มบริษัท โดยยึดหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐ�น

ก�รเติบโตท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืนและให้เกิดก�รสร้�งมูลค่�รวมสูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทได้มีก�รแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูงเป็นกรรมก�รบริห�ร

หรือผู้บริห�รระดับสูงในบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมโยงในเรื่องนโยบ�ย กลยุทธ์ และทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจไปสู่บริษัทในกลุ่ม 

และส�ม�รถกำ�กับดูแลก�รขย�ยง�นของบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของบริษัทแม่ โดยในไตรม�ส 4 ปี 2553 บริษัทได้ตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม

เติม จ�กเดิมที่เป็น Business Unit ภ�ยใต้ NMG ได้แก่

 1. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำ�กัด (KTM) เพื่อดำ�เนินธุรกิจด้�นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Content ท�งด้�นธุรกิจ โดยมีสื่อหลัก คือ 

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ (เริ่มดำ�เนินก�รในไตรม�ส 4 ปี 2553) NMG ถือหุ้น 99.99%

 2. บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำ�กัด (KMM) เพื่อดำ�เนินธุรกิจด้�นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Content ด้�นข่�วภ�ษ�ไทยทั่วไป โดยมี

สื่อหลัก คือ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก และ นิตยส�ร เนชั่นสุดสัปด�ห์ (เริ่มดำ�เนินก�รในไตรม�ส 4 ปี 2553) NMG ถือหุ้น 99.99% 

   นอกจ�กนี้ยังมี บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (NNN) ดำ�เนินธุรกิจด้�นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อที่เกี่ยวข้องกับ Content ข่�วภ�ษ�อังกฤษ 

โดยมีสื่อหลัก คือ หนังสือพิมพ์ The Nation นิตยส�ร Nation Junior ได้แยกบริษัทและเริ่มดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ปี 2552 แล้ว โดยเป็นบริษัทย่อย

ที่ NMG ถือหุ้น 99.99%

ปัจจัยความเสี่ยง
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   ทั้งนี้เพื่อรองรับก�รปรับโครงสร้�งดังกล่�ว ของ KTM และ KMM กลุ่มบริษัทได้โอนพนักง�นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทดังกล่�ว 

ซึ่งได้แก่ ฝ่�ยกองบรรณ�ธิก�ร ฝ่�ยก�รตล�ด ฝ่�ยบัญชีและก�รเงินบ�งส่วน ส่วนหน่วยง�นที่ยังต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะยังอยู่ที่บริษัทแม่ ได้แก่ 

กองบรรณ�ธิก�รของสำ�นักข่�วเนชั่น ฝ่�ยก�รตล�ด ฝ่�ยบัญชีก�รเงิน ศูนย์ช่�งภ�พ หน่วยง�นสนับสนุน เช่น ธุรก�ร บุคคล จัดซื้อ นอกจ�กนี้

เพื่อให้เกิด Synergy ในก�รข�ยและก�รคงคุณภ�พก�รให้บริก�รด้�นก�รข�ยของกลุ่มแก่ลูกค้�ฝ่�ยห�ร�ยได้จะยังคงอยู่ที่ NMG 

   สำ�หรับประโยชน์ในก�รแยกหน่วยธุรกิจที่มีคว�มแข็งแกร่งเป็นบริษัทย่อยนั้น จะเป็นก�รสร้�งโอก�สใหม่ ๆ ท�งธุรกิจ และเพิ่มคว�ม

คลอ่งตวัด�้นก�รบรหิ�ร และแข็งแกรง่ด้วยพลังบรูณ�ก�รส่ือคณุภ�พของเครอืเนชัน่ จะเปน็สว่นหนึง่ในก�รรว่มสร�้งสงัคมคณุภ�พใหก้บัประเทศไทย

ได้อย่�งยั่งยืน อย่�งไรก็ต�มยังมีบริษัทย่อยอีกส่วนหนึ่งที่ยังมีผลประกอบก�รข�ดทุนอยู่ ซึ่งบริษัทต้องดำ�เนินก�รปรับปรุงคุณภ�พก�รบริห�ร และ

ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น เพื่อให้ทุกหน่วยง�นเข้มแข็ง และสนับสนุนกันและกัน อย่�งมีประสิทธิภ�พต�มเป้�หม�ย 

2 ความเสี่ยงด้านการผลิต ได้แก่
 2.1 ความเสี่ยงจากการผลิตข่าว (Content) ในก�รผลิตสิ่งพิมพ์ เนื้อห�ข่�ว (Contents) หรือคุณภ�พของเนื้อห�เป็นปัจจัยหลักท่ีทำ�ให้ผู้

บริโภค มี Royalty ต่อตัวสินค้� สินค้�หลักของกลุ่มบริษัท คือสิ่งพิมพ์ ภ�ยใต้หัวต่�ง ๆ ได้แก่ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก ฯลฯ นอกจ�ก

สื่อสิ่งพิมพ์แล้ว ยังมีสื่ออื่น ๆ ได้แก่ ทีวี, วิทยุ, อินเตอร์เน็ต, มือถือ เป็นต้น สื่อสิ่งพิมพ์แต่ละหัวจะมีแนวท�งก�รนำ�เสนอเนื้อห�ที่ชัดเจน ก�ร

ควบคุมคุณภ�พของก�รนำ�เสนอเนื้อห� จึงมีคว�มสำ�คัญ และเป็นปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อ Royalty ของผู้บริโภค ซึ่งก�รได้ม�ซึ่งเนื้อห�ข่�วนั้นจะต้อง

ประกอบดว้ยข้ันตอนก�รผลติข�่วทีเ่ปน็ระบบและก�รทำ�ง�นทีเ่ป็นทีมของกองบรรณ�ธกิ�รข�่ว รวมท้ังก�รพฒัน�บุคคล�กรในก�รจดัทำ� และนำ�เสนอ

ข่�วซึ่งถือเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รทำ�สื่อ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีคว�มเสี่ยงห�กเนื้อห�ข่�ว (Content) ไม่มีคุณภ�พ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภ�พของ

สิ่งพิมพ์ของบริษัท 

   ดังนัน้เพื่อใหข้ัน้ตอนก�รผลิตเนื้อห�มคีุณภ�พ กองบรรณ�ธิก�รข�่วจะเน้นก�รทำ�ง�นเปน็ทมีแบ่งแยกหน้�ที ่เพือ่ใหค้รอบคลุมทกุเนื้อห�

ข่�วที่กว้�งขว�ง โดยเฉพ�ะก�รเจ�ะลึกประเด็นข่�ว บริษัทจึงได้มีก�รพัฒน�และปรับปรุงกระบวนก�รผลิตด้วยก�รนำ�เทคโนโลยี่ใหม่ ๆ เข้�ม�ช่วย

ในก�รทำ�ง�นให้สะดวกรวดเร็วลดต้นทุนก�รผลิต รวมทั้งก�รอบรมพัฒน�บุคคล�กร อย่�งต่อเนื่อง โดยส�ม�รถทำ�ง�นเป็นทีมทดแทนกันได้ เพื่อลด

คว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดแคลนบุคคล�กรซึ่งอ�จส่งผลกระทบกับคุณภ�พของเนื้อห�ข่�ว 

 2.2 ความเสี่ยงด้านการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ 

   เนือ่งจ�กภ�พลกัษณข์องกลุม่บรษิทั เปน็องคก์รสือ่ส�รมวลชนท่ีไดรั้บคว�มยอมรับจ�กประช�ชน ในคว�มเป็นมอือ�ชพีของวงก�รสือ่ส�ร

มวลชน ซึ่งบุคคล�กรเป็นปัจจัยหลักในก�รผลิตเนื้อห�ที่มีคุณภ�พ บริษัทจึงได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นกองบรรณ�ธิก�ร 

โดยได้เน้นก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นเป็นทีมโดยไม่ยึดติดกับตัวบุคคล ส่งผลให้คว�มเสี่ยงในก�รสูญเสียทีมง�นมีน้อยและ

มีผลกระทบต่อบริษัทไม่ม�กนัก โดยปัจจุบันบุคล�กรในกองบรรณ�ธิก�รของ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ และ คม ชัด ลึก ประกอบด้วยผู้สื่อข่�ว 

ผู้เขียนข่�ว บรรณ�ธิก�ร  ฝ่�ยผลิต รวมประม�ณ 366 คน ซึ่งแยกอยู่ในบริษัทย่อย ได้แก่ NNN, KTM และ KMM ส่วนกองบรรณ�ธิก�รที่เป็นศูนย์ข่�ว 

ที่ยังส�ม�รถใช้ Content รวมกันได้ เช่น ศูนย์ข่�วภูมิภ�ค, ศูนย์ช่�งภ�พ ยังคงบริห�รโดยบริษัท 

   นอกจ�กฝ่�ยกองบรรณ�ธิก�รแล้ว ผู้บริห�รระดับสูงจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ของบริษัท ท้ัง ฝ่�ยข�ย ก�รจัดจำ�หน่�ยและ

หน่วยง�นสนับสนุน ล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทประสบคว�มสำ�เร็จ ซึ่งทีมง�นและบุคคล�กรส่วนนี้อยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัทฯ 

   ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�บริษัทให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งกับก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล โดยบริษัทได้จัดหลักสูตรก�รอบรมทั้งภ�ยใน และ

ภ�ยนอกให้บุคคล�กรอย่�งต่อเนื่อง เพื่อพัฒน�ทักษะก�รปฏิบัติง�นให้มีประสิทธิภ�พ ก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลงท�งธุรกิจและเทคโนโลย่ีอยู่เสมอ 

รวมถึงก�รสร้�ง Successor ที่ผู้บริห�รระดับสูงจะได้รับก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในก�รบริห�รและก�รตัดสินใจ อีกทั้งเป็นก�รกระจ�ย

อำ�น�จ และคว�มรับผิดชอบให้ผู้บริห�รในระดับรองลงม� โดยอยู่ภ�ยใต้โครงสร้�งท่ีให้คว�มสำ�คัญต่อก�รกระจ�ยคว�มรับผิดชอบและภ�ระหน้�ที่ 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคว�มคล่องตัว มุ่งเน้นประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้มีม�กขึ้น และลดคว�มซ้ำ�ซ้อนในระบบก�รทำ�ง�นเพื่อรองรับก�ร

เปลี่ยนแปลง ก�รแข่งขัน และคว�มหล�กหล�ยของกลุ่มเป้�หม�ยได้ทันก�รณ์ พร้อมทั้งสร้�งโอก�สท�งธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มเพื่อส�ม�รถเติบโต

ได้อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่ง คว�มน่�เชื่อถือ คว�มซื่อสัตย์ ก�รร่วมมือที่ดี ก�รให้บริก�ร และคว�มคิดสร้�งสรรค์ ซึ่งเป็น Core Value 

(คุณค่�ขององค์กร) ของกลุ่มเนชั่น 
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   ดังนั้นห�กบริษัทข�ดบุคล�กรสำ�คัญท่�นใดท่�นหนึ่งไปจะไม่กระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจ�กผู้บริห�รในระดับสูงสุด

ได้จัดสรรและแบ่งง�นถ่�ยทอดต่อกันไปถึงผู้บริห�รในระดับรองลงม� ในขณะเดียวกันก�รดำ�เนินธุรกิจยังคงต้องรักษ�คว�มร่วมมือประส�นง�นกัน

ในทุกสื่อ เพื่อสร้�ง Synergy ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเนชั่น

 2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

   ถึงแม้ว่�ก�รพัฒน�เทคโนโลยี่ที่เกิดข้ึน ทำ�ให้เกิดก�รคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งย่ิงต่อพัฒน�ก�รของ

อุตส�หกรรมสื่อส�รมวลชน และโทรคมน�คม เช่นก�รเปลี่ยนผ่�นจ�กเทคโนโลยีอน�ล๊อก (Analog) ม�เป็นเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital) ก�รสื่อส�ร

แบบไร้ส�ย (Wireless) ทำ�ให้ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด โดยบริษัทเล็งเห็นถึงคว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศ

ในองค์กร ให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

   เพื่อเป็นก�รลดคว�มเส่ียง และก�รสูญเสียโอก�สในก�รดำ�เนินธุรกิจ ซ่ึงจะเป็นก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันให้แก่องค์กร 

บริษัทยังคงพัฒน�ระบบก�รจัดเก็บและบริห�รข้อมูล และก�รผลิตข่�วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยด้�นคว�มรวดเร็วและคว�มหล�กหล�ย

ของประเภทสื่อรวมถึงก�รบริห�รต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย สร้�งคว�มพร้อมเพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลงจ�กยุคก�รบริโภคข่�วส�รท�งสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่

ก�รรบัขอ้มลูท�งสือ่ Digital โดยมีนโยบ�ยทีจ่ะทดลองและพฒัน�ผลติภณัฑส์ำ�หรบัก�รนำ�เสนอผ�่นสือ่รปูแบบใหมอ่ย�่งตอ่เนือ่งเพือ่สร�้งคว�มเข้�ใจ

พฤติกรรมผู้บริโภคและสั่งสมประสบก�รณ์ เพื่อสร้�งคว�มได้เปรียบในก�รเจ�ะตล�ดลูกค้�เป้�หม�ยในอน�คต 

 2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

   วัตถุดิบหลักที่สำ�คัญของธุรกิจหนังสือพิมพ์คือกระด�ษคิดเป็นต้นทุนประม�ณร้อยละ 30 ของค่�ใช้จ่�ยต้นทุนข�ยต�มงบก�รเงินรวม และ

คิดเป็นร้อยละ 70 ของต้นทุนวัตถุดิบรวม โดยสัดส่วนปริม�ณก�รสั่งซื้อกระด�ษในปีที่ผ่�นม� ระหว่�งกระด�ษนำ�เข้� และก�รซื้อในประเทศคิดเป็น

สัดส่วนประม�ณร้อยละ 58 ต่อ 42 โดยกระด�ษจัดเป็นสินค้�ประเภท Commodity ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นร�ค�แปรผันต�มคว�มต้องก�รของ

ผู้บริโภคและปริม�ณก�รผลิตของผู้ผลิต (Demand & Supply) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในก�รกำ�หนดร�ค�อ้�งอิงในตล�ดโลก ดังนั้นบริษัทจึงมีคว�มเสี่ยง

จ�กก�รผันผวนของร�ค�กระด�ษ ซึ่งอ�จส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนก�รผลิตและกำ�ไรสุทธิของบริษัท

   ทั้งนี้จ�กประสบก�รณ์ในธุรกิจสิ่งพิมพ์และก�รติดต�มร�ค�กระด�ษอย่�งใกล้ชิดม�เป็นระยะเวล�ย�วน�น ทำ�ให้ฝ่�ยบริห�รเข้�ใจ

ในวงจรของร�ค�กระด�ษเป็นอย่�งดี โดยในปี 2553 จ�กภ�วะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีก�รฟื้นตัว และมีอัตร�ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่อง 

ทำ�ให้ปริม�ณก�รคว�มต้องก�รของผู้บริโภค มีม�กกว่�ก�รผลิต รวมถึงปัญห�ภัยพิบัตท�งธรรมช�ติของประเทศ ชิลี ส่งผลให้ร�ค�กระด�ษปรับตัว

เพิ่มขึ้นกว่�ปีที่ผ่�นม� ประม�ณ 5% -10% อย่�งไรก็ต�มร�ค�กระด�ษที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนของบริษัทในช่วงปี 2553 ไม่ม�กนัก เนื่องจ�กเงิน

บ�ทแข็งค่�ขึ้น อย่�งต่อเนื่อง 

   อย�่งไรกต็�มบรษิทัยงัคงนโยบ�ยควบคุมต้นทนุก�รใชก้ระด�ษอย�่งเครง่ครดั เชน่ ก�รบรหิ�รก�รว�งจดุจำ�หน�่ยหนงัสอืทีม่ปีระสทิธภิ�พ

ขึ้น เพื่อลดปริม�ณหนังสือคืน นอกจ�กนี้บริษัทได้บริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนโดยก�รทำ� Forward Contract ไว้ต�มปริม�ณกระด�ษที่

สั่งซื้อทันที ดังนั้นร�ค�กระด�ษยังไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นนัยสำ�คัญต่อต้นทุนก�รผลิตของบริษัท อย่�งไรก็ต�มบริษัทเฝ้�ติดต�มสถ�นก�รณ์ร�ค�

กระด�ษอย่�งใกล้ชิด

3 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ
 3.1 การกำาหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร 

   ธุรกิจสื่อส�รมวลชน เป็นสื่อกล�งสำ�คัญในก�รกระจ�ยข่�วส�รไปยังประช�ชนทั่วไป ซึ่งมีผลต่อก�รชี้นำ�คว�มเห็นให้ประช�ชนในด้�น

ก�รเมือง เศรษฐกิจ ดังนั้นธุรกิจสื่อจำ�เป็นต้องมีผู้บริห�รที่มีประสบก�รณ์เชี่ยวช�ญในส�ข�สื่อส�รมวลชนโดยเฉพ�ะ และส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจได้

อย่�งมีจรรย�บรรณ โปร่งใส ผู้บริห�รจึงมีส่วนสำ�คัญต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย จุดยืนในก�รนำ�เสนอข่�วอย่�งมีจรรย�บรรณ วิธีก�รเขียนที่นำ�เสนอ

ข่�วที่มีคว�มเป็นกล�ง โดยคณะกรรมก�รบริษัทและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเล็งเห็นคว�มสำ�คัญในประเด็นนี้ จึงให้คว�มสำ�คัญของก�รนำ�เสนอข่�ว 

และไม่เข้�ม�ก้�วก่�ยนโยบ�ยก�รนำ�เสนอข่�วในแต่ละวัน แต่ได้กำ�หนดแนวท�งก�รนำ�เสนอข่�วของกองบรรณ�ธิก�รทุกสื่อในเครือไว้ ในนโยบ�ย

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท และคอยกำ�กับให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้
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4 ความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่
 4.1 ความเสี่ยงจากภาระหนี้สิน 

   ณ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีภ�ระเงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน จำ�นวน 1,641 ล้�นบ�ท โดยเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้น 

ที่เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินเบิกเกินบัญชี เจ้�หนี้ทรัสท์รีซิท และตั๋วสัญญ�ใช้เงินระยะสั้น รวม 653 ล้�นบ�ท มีเงินกู้ระยะย�ว รวม 988 ล้�น

บ�ท ทั้งนี้บริษัทมีคว�มเสี่ยงห�กบริษัทไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ และไม่ส�ม�รถรักษ�ข้อกำ�หนดอัตร�ส่วนท�งก�รเงิน รวมถึงข้อจำ�กัดต่�ง ๆ ที่กำ�หนด

ไว้ในสัญญ�เงินกู้ดังกล่�วได้ อ�จจะส่งผลให้เจ้�หนี้มีสิทธิส�ม�รถเรียกชำ�ระคืนหนี้ได้ทันที 

   เพื่อเป็นก�รลดคว�มเสี่ยงบริษัทได้มีก�รจัดทำ�ประม�ณก�รท�งก�รเงิน โดยมีสมมุติฐ�นอยู่บนหลักคว�มระมัดระวัง โดยได้นำ�เสนอแก่

ผู้ให้กู้ได้พิจ�รณ�แล้ว เพื่อให้ทร�บถึงแนวโน้มผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดให้อยู่ภ�ยใต้อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน และเงื่อนไขต่�ง ๆ ต�มสัญญ� 

รวมทั้งควบคุมและเข้มงวดในก�รลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเท่�นั้น 

 4.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

   ระบบอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศในปัจจุบันเป็นแบบลอยตัว (Managed Float) ซ่ึงก�รกำ�หนดร�ค�ขึ้นอยู่กับปริม�ณคว�ม

ต้องก�รในสกุลเงินนั้น ๆ ดังนั้นอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ จึงมีคว�มผันผวนต�มภ�วะเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลต่อบริษัทในส่วนของต้นทุน 

ก�รผลิต เนื่องจ�กวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระด�ษหนังสือพิมพ์ซึ่งนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศคิดเป็นร้อยละ 84 ของปริม�ณกระด�ษที่ใช้ทั้งหมด และ

มีต้นทุนเป็นเงินสกุลดอลล�ห์สหรัฐ บริษัทจึงมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รผันผวนของค่�เงินบ�ทในก�รซื้อกระด�ษจ�กต่�งประเทศ 

   อย่�งไรก็ต�มบริษัทมีนโยบ�ยป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ (Hedge) โดยก�รทำ�สัญญ�

ซื้อข�ยล่วงหน้� (Forward Contract) ต�มแพลนก�รสั่งซื้อกระด�ษ ทั้งนี้ยอดเจ้�หนี้ค่�กระด�ษต่�งประเทศ ณ 31 ธันว�คม 2553 คิดเป็นร้อยละ 5 

ของหนี้สินรวม ซึ่งไม่เป็นส�ระสำ�คัญที่จะกระทบต่องบก�รเงิน ห�กอัตร�แลกเปลี่ยนมีคว�มผันผวนม�ก

 4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก 

   บริษัทมีแหล่งเงินทุนภ�ยนอกอื่น ได้แก่ วงเงินสินเชื่อจ�กธน�ค�รและสถ�บันก�รเงินต่�งๆ โดย ณ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทและ

บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อรวม 2,891 ล้�นบ�ท และมียอดใช้วงเงินสินเชื่อ 1,660 ล้�นบ�ท โดยมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังส�ม�รถใช้ได้อีก 795 

ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 28 ของวงเงินสินเชื่อรวม 

   ในปจัจบุนับรษิทัไมม่นีโยบ�ยทีล่งทนุเพือ่ขย�ยธรุกจิเพิม่เตมิ ดงันัน้แหลง่เงนิทนุภ�ยนอกดงักล�่ว จงึเพยีงพอตอ่ก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั 

 4.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

   ในก�รตัง้สำ�รองหน้ีสูญเปน็ไปต�มนโยบ�ยบญัชีของบรษิทัซึง่ระบไุวใ้นหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิคอืบรษิทัมนีโยบ�ยก�รจดัเกบ็หนีแ้ละ

ก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจ�รณ�ต�มจำ�นวนหน้ีที่ค�ดว่�จะไม่ส�ม�รถเรียกเก็บจ�กลูกหนี้ได้โดยประม�ณก�รจ�กฐ�นะปัจจุบันของลูกหนี้

ควบคู่กับประสบก�รณ์ในก�รเรียกเก็บหนี้ในอดีต นอกจ�กนี้บริษัทมีนโยบ�ยตั้งสำ�รองค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�มสัดส่วนร้อยละของร�ยได้คือ ร�ย

ได้ประเภทโฆษณ�จะตั้งสำ�รองค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ที่ร้อยละ 1 ของร�ยได้โฆษณ� ส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยสิ่งพิมพ์ผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ย (Agent) 

จะตั้งสำ�รองค่�เผื่อสินค้�รับคืนของหนังสือในประเทศที่ 25% และ หนังสือต่�งประเทศท่ี 65% และบริษัทมีนโยบ�ยลดสัดส่วนของลูกหนี้ก�รค้�

ที่มีอ�ยุเกินกว่� 12 เดือนให้ม�กที่สุด โดยลูกหนี้ที่มีอ�ยุเกินกว่� 12 เดือน (งบก�รเงินรวม) ณ 31 ธันว�คม 2553 มีจำ�นวน 94 ล้�นบ�ท และที่

มีอ�ยุ 6-12 เดือน จำ�นวน 34 ล้�นบ�ท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำ�รองหนี้สูญได้ครอบคลุมจำ�นวนดังกล่�วแล้ว โดยมีค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (งบก�รเงินรวม) 

ณ 31 ธันว�คม 2553 รวม 140 ล้�นบ�ท และค่�เผื่อสินค้�รับคืน 24 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้บริษัทยังมีหน่วยง�นเร่งรัดหนี้สินซึ่งทำ�หน้�ที่ในก�รติดต�ม

หนี้ที่มีปัญห�อย่�งต่อเนื่อง 
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 4.5 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ IFRS (International Financial Reporting Standards) 

   เนื่องด้วยสภ�วิช�ชีพบัญชีได้เริ่มมีก�รเปล่ียนแปลงม�ตร�ฐ�นก�รบัญชีไทย (TAS) ให้เป็นม�ตร�ฐ�นก�รบัญชีฉบับส�กล IFRS 

(International Financial Reporting Standards) เพื่อให้เป็นม�ตร�ฐ�นก�รบัญชีรูปแบบเดียวกันทั่วโลก โดยบริษัทจะได้รับผลกระทบในบ�งม�ตร�

ฐ�น คือ ม�ตร�ฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ และ ม�ตร�ฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักง�น ซึ่งจะ

เริ่มมีผลบังคับใช้กับทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ในปี 2554 ดังนี้

   1. ม�ตร�ฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ ได้กำ�หนดให้เปลี่ยนวิธีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�ของทรัพย์สินถ�วร 

โดยตอ้งแยกคดิค�่เสือ่มของทรพัยสิ์นถ�วรทีมี่หล�ยส่วนประกอบ (component approach) ซึง่บรษิทัจะไดร้บัผลกระทบของก�รตรี�ค�มลูค�่ทรัพย์สนิ

ถ�วร ได้แก่ เครื่องจักร ซึ่งต้องเปลี่ยนวิธีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�แยกต�มส่วนประกอบของเคร่ืองจักร โดยบริษัทอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รให้วิศวกร

คำ�นวณอ�ยุก�รใช้ง�นของแต่ละส่วนประกอบของเครื่องจักรเพื่อนำ�ม�คิดค่�เสื่อมร�ค�จ�กเดิมตัดค่�เสื่อมร�ค�เท่�กัน คือ 10 ปี 

   2. ม�ตร�ฐ�นก�รบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่งผลประโยชนข์องพนกัง�น ไดก้ำ�หนดให้ตัง้ Provision สำ�หรบัเงนิชดเชยต�มกฏหม�ยแรงง�น 

สำ�หรับพนักง�นทุกคน โดยห�กมีก�รตั้งสำ�รองดังกล่�ว บริษัทจะรับได้ผลกระทบท�งบัญชี ซึ่งจะทำ�ให้กำ�ไรสะสมลดลงจ�กก�รตั้งสำ�รอง

   ทัง้นีผู้บ้รหิ�รกำ�ลงัพจิ�รณ�ถงึผลกระทบทีอ่�จเกดิขึน้จ�กก�รใชม้�ตรฐ�นก�รบญัชแีละม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุ

ใหม่ดังกล่�วต่องบก�รเงินรวมหรืองบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

5 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน
 5.1 ความเสี่ยงจากการขาดทุนสะสม

   บริษัทมีคว�มเส่ียงจ�กก�รข�ดทุนสะสม โดย ณ 31 ธันว�คม 2553 บริษัท (งบเฉพ�ะกิจก�ร) มีข�ดทุนสะสมเท่�กับ 789.20 

ล้�นบ�ท ซึ่งลดลงจ�กปีก่อน 135 ล้�นบ�ท โดยส�เหตุหลักของข�ดทุนสะสมเกิดจ�กร�ยก�รท�งบัญชี ได้แก่ ในปี 2549 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่ง

ข�ดทุนจ�กเงินลงทุน จำ�นวน 74.07 ล้�นบ�ท, หนี้สงสัยจะสูญ 47.72 ล้�นบ�ท ปี 2550 บริษัทรับรู้ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของทรัพย์สิน จำ�นวน 

560 ล้�นบ�ท, ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 94 ล้�นบ�ท เป็นต้น ทั้งนี้จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทที่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับนโยบ�ยก�รจัด

โครงสร้�งของบริษัท แบบแตกเพื่อโตอย่�งยั่งยืนที่ได้ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จ�กก�รนำ�บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น 

บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) (NBC) และ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) (NINE) เข้�จด

ทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2552 และ ปี 2553 ต�มลำ�ดับนั้น ทำ�ให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัท เข้มแข็งส่งผลต่องบก�รเงินของบริษัทฯ 

อย่�งเห็นได้ชัด อีกทั้งเงินปันผลที่บริษัทได้รับจ�กบริษัทย่อยทั้ง 2 ก็ได้นำ�ม�ลดหนี้ ซึ่งทำ�ให้ฐ�นะก�รเงินของบริษัทเข้มแข็งขึ้น

   อย่�งไรก็ต�ม บริษัทย่อยที่มีอยู่หล�ยบริษัทมีศักยภ�พและมีคว�มเข้มแข็ง จ�กก�รแตกเป็นบริษัทย่อย ทำ�ให้ส�ม�รถขย�ยง�นเพิ่มช่อง

ท�งห�ร�ยได้ม�กขึ้น สร้�งทีมง�นบริห�รที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่งทำ�ให้ภ�พรวมก�รดำ�เนินง�นของบริษัท เติบโตต�มไปด้วย ในขณะที่ยังมีบริษัทย่อย

บ�งบริษัทที่ยังมีผลข�ดทุนอยู่ บริษัทฯ จะกำ�กับดูแลในก�รบริห�รจัดก�ร ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภ�พให้ส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้ และค�ดว่�ในปีนี้ผล

ประกอบก�รของบริษัทย่อยที่ยังมีผลข�ดทุนอยู่จะปรับตัวดีขึ้น
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 5.2 ความเส่ียงจากการลดลงของส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสามัญ จ�กก�รนำ�บริษัทย่อยเข้�จดทะเบียน

ในตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

   ในป ี2553 บรษิทัไดน้ำ�บรษิทัยอ่ย คอื เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) (NINE) เข�้จดทะเบียนในตล�ดหลกัทรพัย ์

MAI และเสนอข�ยหุ้นเพิ่มทุน จำ�นวน 15,000,000 หุ้น (ทำ�ให้ทุนจดทะเบียนจ�กเดิม 70,000,000 หุ้น เพิ่มเป็น 85,000,000 หุ้น) พร้อมกับ

ก�รเสนอข�ยหุ้นส�มัญเดิมที่บริษัทถืออยู่ใน NINE จำ�นวน 4,000,000 หุ้นรวมเป็น 19,000,000 หุ้นให้แก่ประช�ชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก 

(IPO) ในร�ค�หุ้นละ 2.40 บ�ท และเสนอสิทธิในก�รซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกร�ยต�มสัดส่วนก�รถือหุ้นที่มีอยู่ (Pre-emptive right) 

จำ�นวน 9,000,000 หุ้น ซึ่งภ�ยหลังจ�กก�รข�ยหุ้นดังกล่�วทำ�ให้สัดส่วนหุ้นที่ NMG ถืออยู่ใน NINE ลดลงจ�กร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 77.65 ของ

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วทั้งหมดของ NINE ซึ่งเท่�กับ 85,000,000 หุ้น 

   โดยเงินทุนที่บริษัทได้รับจ�กก�รข�ยหุ้น IPO ของ NINE หลังหักค่�ใช้จ่�ยจำ�นวน 9.31 ล้�นบ�ท บริษัทได้นำ�ม�ชำ�ระคืนเงินกู้ในเดือน 

พฤศจิก�ยน 2553 สำ�หรับเงินทุนที่ NINE ได้รับเงินจ�กก�รข�ยหุ้นรวม 36 ล้�นบ�ท นั้น NINE มีแผนในก�รใช้เงินลงทุนภ�ยในปี 2554 เพื่อขย�ย

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท อ�ทิเช่น ก�รขย�ยธุรกิจสิ่งพิมพ์ ก�รพัฒน�ธุรกิจบนสื่อใหม่ , ก�รผลิตร�ยก�รก�ร์ตูน และร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกับเย�วชน

เพื่อแพร่ภ�พผ่�นท�งสื่อโทรทัศน์ , ก�รบริห�รตัวก�ร์ตูน (Character Management) ลงทุนเพื่อก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศและประสิทธิภ�พในก�ร

บริห�รสินค้�คงคล้ง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นต้น

   สัดส่วนก�รถือหุ้นที่ลดลงใน NINE จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

   1. Control Dilution เนือ่งจ�กสดัสว่นทีบ่รษิทัฯ ถอืหุ้นในบรษัิทยอ่ยลดลง จงึทำ�ให้สดัสว่นก�รควบคมุในบรษัิทนัน้ลดลงไปต�มสดัสว่น

ก�รถือหุ้น อย่�งไรก็ต�มภ�ยหลัง IPO ของบริษัทย่อยเสร็จสิ้น NMG ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ที่สุด โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 ถือหุ้นร้อยละ 

77.65 ใน NINE ซึ่งก�รถือหุ้นเกินกว่�ร้อยละ 50 นี้ ทำ�ให้ NINE จึงยังคงมีสถ�นะเป็นบริษัทย่อยของ NMG เช่นเดิม

   2. Price Dilution เนื่องจ�กก�ร Spin-off บริษัทย่อยนี้ มิใช่เป็นก�รออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเอง ฐ�นทุนและจำ�นวนหุ้นของบริษัทฯ 

ยังคงเป็นเช่นเดิม ดังนั้น NMG ค�ดว่�จะไม่มีก�รเกิด Price Dilution ต่อหุ้นของบริษัทโดยตรง เช่น กรณี NINE ก่อนก�รข�ยหุ้น NMG มีร�ค�หุ้น

เฉลี่ยใน 30 วันก่อนก�รข�ยหุ้น เท่�กับ 9.02 บ�ท ปัจจุบันร�ค�หุ้นในเดือน ธันว�คม 2553 เฉลี่ยเท่�กับ 11.36 บ�ท ทั้งนี้บริษัทมีกำ�ไรก�รข�ยหุ้น 

NINE ในปี 2553 เท่�กับ 5.60 ล้�นบ�ท 

   อย่�งไรก็ต�มก�รที่บริษัทข�ยหุ้นของ NINE ออกไปส่งผลให้สัดส่วนกำ�ไรท่ีบริษัทฯ เคยรับรู้จ�กผลประกอบก�รของบริษัทย่อยลดลง 

ซึ่งก�รที่บริษัทรับรู้กำ�ไรของ NINE ลดลง อ�จส่งผลให้กำ�ไรต�มงบก�รเงินของบริษัทลดลง อย่�งไรก็ดีค�ดว่�ภ�ยหลังจ�กที่ NINE เข้�จดทะเบียน

ในตล�ดหลักทรัพย์แล้ว กำ�ไรของ NINE จะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจ�กประโยชน์ท่ีได้รับจ�กก�รระดมทุนในตล�ดหลักทรัพย์ นอกจ�กนั้นจ�กก�รที่

บริษัทข�ยหุ้นส�มัญเดิมที่ถืออยู่ใน NINE ออกพร้อม IPO ของบริษัทย่อย ทำ�ให้บริษัทได้รับกำ�ไรจ�กก�รทำ�ร�ยก�รดังกล่�ว จำ�นวน 5.60 ล้�นบ�ท 

รวมทั้งได้รับเงินปันผลที่ NINE ประก�ศจ่�ยในเดือน พ.ค. 53 ในร�ค� 0.21 บ�ท ต่อหุ้น จำ�นวน 14.70 ล้�นบ�ท และในเดือน ธ.ค. 53 ในร�ค� 

0.10 บ�ท ต่อหุ้น จำ�นวน 6.50 ล้�นบ�ท รวมทั้งหมด 21.20 ล้�นบ�ท

ปัจจัยความเสี่ยง
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กลุ่มผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

1. น�ยธน�ชัย ธีรพัฒนวงศ์ 17,272,309 10.48

2. น�งมยุรี สุขศรีวงศ์ 16,972,938 10.30

3. น�ยสุทธิชัย แซ่หยุ่น 14,600,054 8.86

4. น�ยเสริมสิน สมะล�ภ� 14,000,000 8.50

5. Dow Jones & Company, Inc., New York 12,000,000 7.28

6. น�ยสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 10,000,000 6.07

 7. Mr.Stephane Colette Alfred De Baets 5,442,900 3.30

8. น�ยวิทวัส เลิศบรรณพงษ์ 5,000,000 3.03

9. น.ส.ว�รุณี ตันตสุรฤกษ์ 4,500,000 2.73

10. น�ยนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ 4,485,878 2.72

      อื่นๆ 60,499,951 36.72

รวม 164,774,030 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน  25 มกราคม  2554 

หมายเหตุ
 1.) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในท�งเดียวกัน ได้แก่ 

  น�ยธน�ชัย ธีรพัฒนวงศ์ 

  น�ยสุทธิชัย แซ่หยุ่น 

  Dow Jones & Company, Inc., New York  (เป็น Strategic Partner ที่มีคว�มสัมพันธ์กับบริษัทม�ย�วน�น ในก�รประชุม

  ผู้ถือหุ้นที่ผ่�นม�ได้มอบอำ�น�จให้คุณธน�ชัย ธีรพัฒนวงศ์ เป็นผู้มีอำ�น�จในก�รออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง)

 2.)  น�ยนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์  เกี่ยวข้องกับบริษัท กรีนสย�ม จำ�กัด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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 คณะกรรมก�รบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) เชื่อมั่นเป็นอย่�งยิ่งว่�ระบบและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จะทำ�ให้บริษัท

มีระบบก�รบริห�รจัดก�รที่มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ยกระดับก�รดำ�เนินง�นอย่�งยั่งยืน และเป็นหัวใจสำ�คัญที่นำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จและบรรลุเป้�หม�ยที่สำ�คัญที่สุดของบริษัท ได้แก่ก�ร

เพิ่มมูลค่�สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ จึงได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ที่สอดคล้องต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี code of best practices 

ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด และดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยและข้อปฏิบัติท่ีระบุไว้อย่�งเคร่งครัด และจะติดต�มปรับปรุงให้

เหม�ะสมกบัเวล�และสถ�นก�รณ ์สอดคล้องกับประโยชน ์และคว�มค�ดหวงัของผู้ถอืหุ้นอยู่ตลอดเวล� และให้เป็นท่ีเชือ่มัน่ของผู้ถอืหุ้นว�่ผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้นได้รับก�รดูแลอย่�งดี

 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทที่ใช้ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 3 โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รและประก�ศใช้ ครั้งแรก 

เมือ่วันที ่10 พฤศจกิ�ยน 2549 และไดด้ำ�เนนิก�รทบทวนเนือ้ห�เป็นประจำ�ทุกปี ให้เป็นไปต�มหลกัก�รกำ�กับดแูลกิจก�รท่ีดสีำ�หรับบริษัทจดทะเบยีน

ปี 2549 ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2552 คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภ�พันธ์ 2552 และได้ทบทวนนโยบ�ยฯ 

อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2553 และประก�ศให้พนักง�นทุกระดับทร�บและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมก�รตระหนักดีว่� ก�รดำ�เนินก�รเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รนั้น เพื่อให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ ปัจจัย

หลักทีเ่ปน็ตวัขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นคือพนกัง�นทกุคนของบรษิทัและบรษิทัในกลุม่ จงึไดป้ระก�ศแจง้พนกัง�น และมกี�รประช�สมัพนัธผ์�่นเว็บไซต์

ส่ือส�รภ�ยในองค์กร และได้จัดพิมพ์ Nation’s way เป็นคู่มือแจกให้พนักง�นท่ีไม่ส�ม�รถเปิดอ่�นจ�กเว็บไซต์ถือเป็นแนวปฏิบัติในก�รดำ�เนินง�นด้วย  

รวมถงึฝ่�ยบริห�รไดต้ดิต�มกำ�กบัใหม้กี�รดำ�เนนิง�นต�มนโยบ�ยในทุกด�้นอย่�งใกลช้ดิ นอกจ�กนัน้เพือ่สร้�งคว�มเข�้ใจกับผู้มสีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

บรษิทัไดเ้ผยแพรป่ระช�สมัพนัธห์ลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ดีงักล�่วผ่�นเวบ็ไซตข์องบริษัท เพือ่ให้ประช�ชนท่ัวไปและผู้ลงทุนรับทร�บดว้ยและห�ก

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบ�ยดังกล่�วเป็นเอกส�ร ส�ม�รถติดต่อได้ที่ฝ่�ยเลข�นุก�รบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกส�รที่ส่งพร้อมร�ยง�น

ประจำ�ปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท 

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
 จ�กคว�มมุ่งมั่นในปรับปรุงเรื่องธรรม�ภิบ�ลของบริษัทอย่�งต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้มีก�รประก�ศใช้ นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีในปี 

2549 ผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทและก�รจัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้พัฒน�ดีขึ้นทุกปีอย่�งต่อเนื่อง ในปี 2553 

นี้ ผลก�รประเมินก�รจัดก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี2553 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลก�รประเมินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บัน

กรรมก�รไทยของบริษัท อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ด�ว) 

ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ในปี 2553 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อห� 5 หมวด ได้แก่ 

 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 2) ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน 

 3) บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 4) ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส 

 5) คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทตระหนักดีว่� ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในคว�มเป็นเจ้�ของโดยควบคุมบริษัทผ่�นก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รให้ทำ�หน้�ที่แทนตนและมีสิทธิ

ในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของบริษัท โดยกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญและเค�รพสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่กฎหม�ยกำ�หนด

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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 บริษัทมีนโยบ�ยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในก�รเข้�ถึงข้อมูลของบริษัทอย่�งเพียงพอและทันเวล� ได้

ให้ก�รดูแลผู้ถือหุ้นม�กกว่�สิทธิที่กฎหม�ยกำ�หนด จึงจัดให้มีหน่วยง�นผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำ�หน้�ที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล 

ตอบคำ�ถ�มต่�งๆ และจัดให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศต่�งๆ ของบริษัทไว้ที่เว็บไซต์ www.nationgroup.com เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือ

หุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำ�คัญล่�สุด จดหม�ยแจ้งข่�วส�รถึงผู้ลงทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจำ�

อย่�งน้อยปีละ 2 ครั้งต�มกำ�หนดก�รที่ตล�ดหลักทรัพย์ฯจัดเตรียม รวมทั้งเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงคว�มคิดเห็น ขอคำ�อธิบ�ย หรือตั้งคำ�ถ�ม

ใดๆ ได้อย่�งเท่�เทียมกัน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�รใหค้ว�มสำ�คัญกับก�รจัดประชุมผูถื้อหุ้นส�มญัประจำ�ปี เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นมสีว่นรว่มในก�รตดิต�มดแูลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทั 

โดยได้ปฏิบัติต�มคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยสม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สม�คมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้

ก่อนวันประชุม

 ในก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี 2553 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 27 เมษ�ยน 2553 นั้น บริษัทได้เผยแพร่จดหม�ยถึงผู้ถือหุ้นผ่�น

ระบบของตล�ดหลักทรัพย์ฯและท�งเว็บไซต์ www.nationgroup.com เพื่อเปิดโอก�สให้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นในสัดส่วน 1 หุ้นขึ้นไป และ

ถือหุ้นอย่�งต่อเนื่องนับจ�กวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องก�รพิจ�รณ�เป็นเวล�ไม่น้อยกว่� 1 ปี ส�ม�รถเสนอชื่อบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รบริษัท  

ผ่�นคณะกรรมก�รบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกร�คม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2553 พร้อมข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ด้�นคุณสมบัติและก�รให้

คว�มยินยอมของผู้ได้รับก�รเสนอชื่อ ปร�กฏว่�ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งนี้โดยเสนอ ผ่�นท�งเว็บไซด์ www.nationgroup.com ตั้งแต่

วันที่ 4 มกร�คม 2553 ถึงวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2553 ผลปร�กฏว่�ไม่มีผู้ถือหุ้นท่�นใดเสนอเพิ่มว�ระก�รประชุม

 ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดร้�ยง�นผลก�รใชส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข�้รบัก�รพจิ�รณ�เลอืกตัง้เข�้ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รบรษิทั และสทิธกิ�ร

เสนอว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2553 และบริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำ�ถ�ม

ล่วงหน้� สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี2553ผ่�นท�งเว็บไซต์ www.nationgroup.com หรือท�งโทรส�ร 0-2338-3938 ตั้งแต่วันที่ 26 

มีน�คม 2553 ถึงวันที่ 5 เมษ�ยน 2553 เพื่อให้คณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�รได้รวบรวมและเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมส�มัญ

ผู้ถือหุ้น ปร�กฏว่�ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำ�ถ�มล่วงหน้�เข้�ม�แต่อย่�งใด 

 ในก�รนี้บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์(แห่งประเทศไทย)จำ�กัด ซ่ึงเป็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมประม�ณ 20 วัน และได้นำ�หนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ที่ www.nationgroup.com ตั้งแต่

วันที่ 26 มีน�คม 2553 ล่วงหน้�ก่อนวันประชุม 1 เดือน โดยหนังสือเชิญประชุมมีก�รให้ข้อมูล วัน เวล� สถ�นที่ และว�ระก�รประชุม ตลอดจน

ข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นอย่�งเพียงพอ พร้อมรับทร�บกฎเกณฑ์ต่�งๆที่ใช้ในก�รประชุม รวมถึงขั้นตอน

ก�รออกเสียงลงมติ 

 สำ�หรับผู้ถอืหุน้ที่ไมส่�ม�รถเข�้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บริษัทไดเ้สนอให้มอบอำ�น�จให้ น�ยปกรณ์ บริม�สพร กรรมก�รอสิระและประธ�น

กรรมก�รตรวจสอบ ซึง่ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีต่อ้งพจิ�รณ�เป็นผู้รับมอบอำ�น�จเข�้ประชมุและลงคะแนนเสยีงแทน ในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้

ประจำ�ปี 2553 มีผู้ถือหุ้นจำ�นวน 45 ร�ย มอบฉันทะให้กรรมก�รอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำ�น�จให้ออกเสียงแทน 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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วันประชุมผู้ถือหุ้น

 ในก�รจดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดอ้ำ�นวยคว�มสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้อย�่งเท�่เทยีมกนัทกุร�ย ดว้ยก�รจดัใหม้เีจ�้หน�้ทีค่อยดแูล ตอ้นรบั 

ให้คว�มสะดวกอย่�งเพียงพอ ก�รเตรียมที่จอดรถ ป้�ยบอกท�งฯ และก�รจัดให้มีก�รเลี้ยงรับรองที่เหม�ะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่ม�ร่วมประชุมด้วย 

 ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร รองประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ กรรมก�ร กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร ผู้บริห�ร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจ�กบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำ�กัด 

เข้�ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นซักถ�มเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

 ประธ�นกรรมก�รทำ�หน้�ที่ประธ�นในที่ประชุม ก่อนเริ่มก�รประชุมประธ�นฯได้ขอให้เปิดเทปเสียงและภ�พเพื่อชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ใน

ก�รประชุม ขั้นตอนก�รออกเสียงลงมติให้ที่ประชุมรับทร�บ และประธ�นฯได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งเปิดเผย 

กว้�งขว�ง พร้อมให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และ กรรมก�รบริห�ร บ�งท่�น ได้ตอบคำ�ถ�มของผู้ถือหุ้นทุกคำ�ถ�ม และได้บันทึกส�ระสำ�คัญของ

คำ�ถ�ม คำ�ตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆในร�ยง�นก�รประชุมอย่�งครบถ้วน บริษัทไม่ได้แจกเอกส�รที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่�ง

กระทันหัน และ ไม่ได้เพิ่มว�ระก�รประชุม 

 ในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2553 บรษิทัไดใ้ชร้ะบบส�รสนเทศแบบบ�ร์โคด้ ม�ใชใ้นก�รลงทะเบียนเข�้ร่วมประชมุและในก�รนบั

คะแนนเสียงในก�รประชุมแต่ละว�ระ เป็นปีที่ส�ม และในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�รบริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล และ

ได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในร�ยง�นก�รประชุมอย่�งครบถ้วน

การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทได้จัดส่งร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกร�ยง�นก�รประชุมและบันทึกก�รออกเสียงรวมทั้งข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้นในแต่ละ

ว�ระอย่�งละเอียดให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยในกำ�หนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่วีดีทัศน์ ภ�พ และเสียงของก�ร

ประชุม และร�ยง�นก�รประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.nationgroup.com 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

  คณะกรรมก�รดูแลและสอบท�นกรอบโครงสร้�งของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเป็นประจำ�เพื่อให้ส�ม�รถสร้�งคว�มมั่นใจว่�ก�รปฏิบัติต่อ

ผูถ้อืหุน้ทกุร�ย ซึง่รวมถึงผูถื้อหุน้ร�ยยอ่ยและผูถื้อหุน้ต่�งช�ตมิคีว�มเท�่เทยีมกนัและยตุธิรรม และใหก้ระบวนก�รดแูลผูถ้อืหุน้ไมม่คีว�มยุง่ย�กหรอื

มีต้นทุนสูงโดยไม่จำ�เป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้�ร่วมในก�รตัดสินใจและได้รับทร�บถึงผลของก�รตัดสินใจของบริษัทสำ�หรับเหตุก�รณ์ที่สำ�คัญต�มที่

กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยหรือข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

 • ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบ�ยที่จะรักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ย ไม่เพิ่มระเบียบว�ระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่น

ทร�บล่วงหน�้ เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอก�สศกึษ�ขอ้มลูของระเบยีบว�ระก�รประชมุกอ่นลงมต ิทัง้นีผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัทกุร�ยมสีทิธอิอกเสยีงต�มจำ�นวน

หุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ

 • เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป ส�ม�รถเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2553 รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ

เหม�ะสมเข้�เป็นกรรมก�รระหว่�งวันที่ 4 มกร�คม 2553 – 4 กุมภ�พันธ์ 2553 โดยประก�ศให้ทร�บโดยผ่�นช่องท�งของ ตลท.และบนเว็บไซต์

ของบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องก�รให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่�งไรก็ต�มในปี 2553 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบว�ระก�รประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท

 • เปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไมส่�ม�รถเข�้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ส�ม�รถใชส้ทิธิออกเสยีงโดยก�รมอบฉันทะให้กับกรรมก�รอสิระ ซึง่ไมม่ี

ประเดน็เร่ืองคว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชนเ์กีย่วกับว�ระก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุ้นประจำ�ปีเป็นท�งเลอืกให้กบัผูถ้อืหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้ลงคะแนน

เสียงได้ และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถด�วน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทได้

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ กำ�หนดนโยบ�ยก�รป้องกันไม่ให้กรรมก�รและผู้บริห�รใช้ตำ�แหน่งหน้�ท่ีเพื่อประโยชน์แก่ตนเองในท�งท่ีมิชอบ ซ่ึงเป็นก�ร

เอ�เปรียบผู้ถือหุ้นร�ยอื่น หรือก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้

 1. ห�้มกรรมก�ร ผูบ้รหิ�รและพนักง�นของบรษิทั ท่ีเกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภ�ยในไปเปิดเผยขอ้มลูแกบุ่คคลภ�ยนอก หรอืบุคคลท่ีไมม่หีน�้ที ่

  เกี่ยวข้อง 

 2. ห้�มซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนประก�ศงบก�รเงิน 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย 

 คณะกรรมก�รบรษิทักำ�หนดแนวปฏิบติัเรือ่งก�รเปดิเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของกรรมก�รและผู้บริห�รเพือ่คว�มโปร่งใสและป้องกนัปัญห�ก�ร

ขัดแย้งท�งผลประโยชน ์โดยกำ�หนดใหก้รรมก�รและผูบ้รหิ�รจะตอ้งร�ยง�นก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืครองหลกัทรพัยต์อ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั

หลักทรัพย์ฯ และตล�ดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีก�รซื้อข�ย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภ�ยใน 3 วัน นับแต่วันที่มีก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. 

อีกทั้งกำ�หนดให้ คณะกรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นข้อมูลแบบร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต�มประก�ศ

คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งบริษัทได้ประก�ศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2552 ดังนี้

 1.  กำ�หนดใหก้รรมก�รและผูบ้รหิ�ร จะต้องจัดทำ�ร�ยง�นก�รมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งเป็นประจำ�ทุกปี และเลข�นกุ�ร

บริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมก�ร ผู้บริห�รและผู้เกี่ยวข้อง และดูแลให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมสำ�หรับก�รเปิดเผย

ต่อคณะกรรมก�รเมื่อคณะกรรมก�รต้องพิจ�รณ�ธุรกรรมระหว่�งบริษัท กับกรรมก�ร และหรือ ผู้บริห�รที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

 2. ในกรณีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงทันที และส่งร�ยง�นภ�ยใน 7 วัน นับแต่มีก�รเปลี่ยนแปลง

 3. ให้เลข�นุก�รบริษัทจัดส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียให้ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร

นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับร�ยง�นนั้น

 ในปี2553 กรรมก�รและผู้บริห�รที่มีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์ ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองหลักทรัพย์

ต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ฯ และมิได้มีก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนประก�ศงบก�รเงิน

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 

 ในปี 2553 บริษัทได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รและผู้บริห�ร ร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�ร และให้ร�ยง�น

เป็นประจำ�ทกุป ีอย่�งน้อยปลีะ 1 ครัง้ โดยกรรมก�รได้ร�ยง�นก�รถอืครองหลกัทรพัยข์องตนตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมก�รบรษัิทเมือ่วนัท่ี 16 กมุภ�พนัธ ์

2554 

การเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ

อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในอน�คต โดยกำ�หนดก�รปฏิบัติในก�รทำ�ร�ยก�รให้เป็นไปต�มลักษณะก�รดำ�เนินก�รค้�ปกติซึ่งเกิดกับบุคคล

ภ�ยนอก ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถเปรียบเทียบร�ค�กับบุคคลภ�ยนอกได้ทั้ง 2 ฝ่�ยจะร่วมกันพิจ�รณ�เพื่อกำ�หนดอัตร�ค่�สินค้�และบริก�รที่เหม�ะสม

ต่อไป โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รและคว�มเหม�ะสมท�งด้�นร�ค�

 ในป ี2553บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกี�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกนักบักจิก�รอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยมเีงือ่นไขต�มร�ค�ตล�ด และสำ�หรบัร�ยก�ร

ระหว่�งกนัอืน่ๆ ไดผ่้�นก�รพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสมและมลูค�่ของก�รทำ�ร�ยก�รจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ ส�ม�รถดเูพิม่เตมิในหม�ยเหตปุระกอบ

งบก�รเงิน 
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 นอกเหนือจ�กก�รดูแลและรักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมก�รมีนโยบ�ยที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจ�กเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อก�รประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขย�ยไปสู่เรื่องที่คณะกรรมก�รเห็นว่�เป็นหน้�ที่ที่ควรทำ�ต่อสังคมส่วนรวมด้วย 

 ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับก�รดูแลจ�กบริษัทต�มสิทธิที่มีต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�ให้มีกระบวนก�รส่งเสริมให้เกิด

คว�มร่วมมือ ระหว่�งบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในก�รสร้�งคว�มมั่งคั่ง คว�มมั่นคงท�งก�รเงินและคว�มยั่งยืนของกิจก�ร

 ในระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ผู้มีส่วนได้เสียที่สำ�คัญมีหล�ยกลุ่ม ประกอบด้วย พนักง�น ลูกค้� ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้� เจ้�หนี้ คู่แข่ง

ท�งก�รค�้ สังคม ภ�ครฐั ชมุชนทีบ่รษิทัตัง้อยู ่และผูส้อบบญัชอีสิระ เป็นตน้ คณะกรรมก�รมนีโยบ�ยให้มกี�รปฏบัิตติอ่ผู้มสีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ โดย

คำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต�มกฎหม�ยหรือต�มข้อตกลงที่มีกับบริษัท ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในก�รเสริมสร้�งผลก�รดำ�เนิน

ง�นของบริษัท เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงอย่�งยั่งยืนให้กับกิจก�ร และเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทร�บข้อมูลอย่�งเพียงพอ 

คณะกรรมก�รจึงกำ�หนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้�นต่�งๆเมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2549 และได้พิจ�รณ�ทบทวนล่�สุดเมื่อวันที่ 20 กุมภ�พันธ์ 

2552 สำ�หรบัป ี2553 มกี�รปรบัแกไ้ขเพิม่เตมิเลก็นอ้ย เกีย่วกบัหลกัปฏบัิตขิองกองบรรณ�ธิก�ร เพือ่ให้ทันตอ่สถ�นก�รณ์ (ส�ม�รถคน้ห�ร�ยละเอยีด

คู่มือจริยธรรมของคณะกรรมก�รผู้บริห�ร และพนักง�นเครือ เนชั่นกรุ๊ป ได้ที่ www.nationgroup.com)

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เครือเนชั่นกรุ๊ป ประกอบด้วย

1. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 ตลอดระยะเวล�กว่� 38 ปี ที่ผ่�นม�บริษัทได้ ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิช�ชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด ซึ่งเป็น

เหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้สื่อและผู้ปฏิบัติง�นของสื่อต่�งๆ ในเครือฯ ได้รับคว�มเชื่อถือและศรัทธ�จ�กสังคมม�อย่�งต่อเนื่อง แม้ในย�มคับขันหรือในช่วง

ที่มีแรงกดดันท�งก�รเมือง บริษัทก็ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ของสื่ออย่�งแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักก�ร

 หลักปฏิบัติกองบรรณ�ธิก�ร (Nation Way) ถูกร่�งขึ้นม�เพื่อกำ�หนดหลักจริยธรรมแห่งวิช�ชีพให้เป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมร่วม

กันสำ�หรับพนักง�นทุกระดับของกองบรรณ�ธิก�รของทุกสื่อในเครือฯ โดยมีเนื้อห�ครอบคลุมท้ังจรรย�บรรณเบ้ืองต้นในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 

‘คนทำ�ข่�ว’ ในทุกระดับ ตลอดจนก�รว�งตัวในสังคมและคว�มประพฤติทั้งระหว่�งปฏิบัติหน้�ที่และนอกเวล�ง�น

 พนักงานฝ่ายข่าวของทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธำารงไว้ซึ่งความ

น่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป 

 หลักปฏิบัติกองบรรณ�ธิก�ร (Nation Way) แบ่งออกเป็นหมวด

   3.1. ข้อบังคับว่�ด้วยจริยธรรมของผู้ประกอบวิช�ชีพสื่อ

   3.2. จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น

   3.3. คว�มรับผิดชอบต่อผู้อ่�น ผู้ฟังและผู้ชม 

   3.4. ภ�ระผูกพันธ์ที่มีต่อวิช�ชีพสื่อมวลชนและองค์กร

   3.5. หลักก�รทำ�ข่�วและก�รปฏิบัติตนต่อแหล่งข่�ว

   3.6. สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest)

   3.7. แนวท�งปฏิบัติในเรื่องก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองและกิจกรรมชุมชน

   3.8. ก�รปฏิบัติต่อฝ่�ยโฆษณ� ฝ่�ยก�รตล�ดและฝ่�ยข�ย

   3.9. แนวท�งปฏิบัติเรื่องลิขสิทธิ์ในชิ้นง�น และก�รรับง�นนอก

   3.10. แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้สื่อข่�วด้�นต่�งๆ

   3.11. ก�รแก้ไขข้อผิดพล�ด

   3.12. ก�รร�ยง�นข่�วเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

   3.13. หลักปฎิบัติและจรรย�บรรณ Nation Social Media
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 บริษัทมีม�ตรก�ร ในท�งปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญห�ก�รละเมิดและหมิ่นประม�ทจ�กก�รนำ�เสนอข่�ว โดยก�รอบรมฝ่�ยข่�ว ให้ทร�บ

ถึงแนวท�งก�รนำ�เสนอข่�ว ข้อคว�มและรูปภ�พที่ควรกระทำ�และ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำ�ชับพนักง�นผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด 

ในปีที่ผ่�นม�คดีคว�มที่บริษัทถูกฟ้องร้องลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวนม�ก 

2.จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำ�นึงถึงก�รเจริญเติบโตขององค์กรอย่�งยั่งยืน และให้

ผลตอบแทนที่เหม�ะสมอย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำ�เนินก�รอย่�งโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทมีหน่วยง�นลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องท�ง 

ในก�รติดต่อซักถ�ม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมก�รตระหนักดีว่�ใน 2-3 ปีที่ผ่�นม� บริษัทยังประสบผลข�ดทุนจำ�นวนม�กอยู่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำ�เนินก�รปรับปรุงก�รดำ�เนิน

ง�นอย่�งต่อเนื่องในทุกๆ ด้�น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่�สูงสุดในก�รลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น

 ในปี 2553 ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจ�กปีก่อน บริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 313 ล้�นบ�ทคิดเป็นกำ�ไรสุทธิ 1.90 บ�ทต่อหุ้น เป็นกำ�ไร

จ�กก�รดำ�เนนิง�น 100 ล้�นบ�ท มีสินทรพัยร์วมเพิม่ข้ึน 400 ล�้นบ�ท สว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 400 ล�้นบ�ท อตัร�กำ�ไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้เปน็ 37.62% 

ขณะที่ปี 2552 กำ�ไรขั้นต้น 26.54% ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 25.07% ในขณะที่ปี 2552 เท่�กับ -5.47% ถึงแม้บริษัทจะยังไม่ส�ม�รถจ่�ย

เงินปันผลได้เนื่องจ�กยังมีข�ดทุนสะสมคงเหลือสำ�หรับงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รอยู่จำ�นวน 789 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนที่มีข�ดทุนสะสม 924 ล้�น

บ�ท แสดงให้เห็นว่� ฐ�นะก�รเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นกว่�เดิมม�ก และจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต�มลำ�ดับ

3. จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

 บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นในก�รสร้�งคว�มพึงพอใจและคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�และประช�ชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ดี มีคุณภ�พ 

ในระดับร�ค�ที่เหม�ะสม โดยยกระดับม�ตรฐ�นให้สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งรักษ�สัมพันธภ�พที่ดีและยั่งยืน 

 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้�งสัมพันธ์กับลูกค้�ทุกกลุ่มของบริษัทอย่�งต่อเนื่อง ตัวอย่�งเช่น ลูกค้�กลุ่มสม�ชิกสิ่งพิมพ์ในเครือ เนื่องจ�ก

ลูกค้�ประเภทนี้มีจำ�นวนม�ก หล�กหล�ยต�มประเภทสินค้� บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้� มีก�รส่งแบบสอบถ�ม

สำ�รวจคว�มคิดเห็นด้�นต่�งๆได้แก่ เนื้อห� รูปเล่ม เป็นต้น รวมทั้งสมน�คุณคืนกำ�ไรให้ลูกค้�โดยเชิญลูกค้�ม�ร่วมในกิจกรรมต่�งๆท่ีบริษัท

จัดไม่ว่�จะเป็นสัมมน�ท�งวิช�ก�ร ง�นออกร้�นข�ยสินค้� ก�รส่งชิงร�งวัลฯ ก�รร่วมง�นประก�ศผลร�งวัลต่�งๆ ท่ีบริษัทฯ จัดขึ้น อ�ทิ ง�น 

คม ชัด ลึก อวอร์ด ง�นฉลองครบรอบ 40 ปี หนังสือพิมพ์ THE NATION และก�รเชิญชวนลูกค้�และสม�ชิกหนังสือพิมพ์ เข้�ร่วมโครงก�รแข่งขัน

กอล์ฟ “เนชั่น โฮล -อิน -วัน” ซึ่งจัดต่อเนื่องม�เป็นเวล�กว่� 5 ปี ก�รจัดทัศนศึกษ�ให้กับกลุ่มลูกค้�เอเจนซี่ เป็นต้น 

4. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 บรษิทั ตระหนกัดวี�่ทรพัย�กรมนษุยเ์ปน็สิง่ทีม่คีณุค�่ท่ีสดุ และเป็นปัจจัยสำ�คญัท่ีนำ�องคก์รไปสูค่ว�มสำ�เร็จ จึงมุง่มัน่ในก�รพฒัน�คณุภ�พ

ของพนักง�น เสริมสร้�งวัฒนธรรม และบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นที่ดี ส่งเสริมก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้พนักง�น สนับสนุนให้มีก�ร

เลือกตั้งกรรมก�รลูกจ้�งเพื่อเป็นตัวแทนของพนักง�นให้มีส่วนร่วมในก�รบริห�ร จัดก�รสวัสดิก�รต่�งๆ ต�มท่ีกฏหม�ยกำ�หนด อีกท้ังเปิดโอก�ส

และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ พนักง�นส�ม�รถจัดตั้ง “สหภ�พแรงง�นสื่อส�รมวลชนไทย” ต�มพรบ.แรงง�นสัมพันธ์ 2518 ได้ ท้ังนี้เพื่อคุ้มครอง

ผลประโยชน์เกี่ยวกับสภ�พก�รจ้�งง�น ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งน�ยจ้�งกับลูกจ้�งและระหว่�งลูกจ้�งด้วยกัน

 ในด�้นก�รพฒัน�คณุภ�พของพนกัง�นนัน้บรษิทัไดจ้ดัสง่พนกัง�นไปฝกึอบรมทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นทีม่�กม�ย อ�ท ิก�รจดัหลกัสตูร

ภ�ยในเพื่ออบรมพนักง�นข�ยให้เข้�ใจก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อก�รปรับตัวของสื่อ ทร�บถึงแนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ในต่�งประเทศ 

และแนวโนม้ของสือ่ใหม่ทีเ่ข้�มีบทบ�ทม�กยิง่ข้ึน เสรมิคว�มรูด้�้นเทคนคิก�รข�ย มุง่สร�้งคว�มส�ม�รถเฉพ�ะตวัในก�รนำ�เสนอก�รข�ย เพิม่คว�ม

รู้ด้�นตัวสินค้�ประเภทต่�งๆของบริษัทและคว�มรู้เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยเชิญวิทย�กรภ�ยในบริษัท และวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิจ�ก

ภ�ยนอก ใช้เวล�ในก�รอบรมประม�ณ 20 ชั่วโมง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องม�เป็นปีที่ 2 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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 ในด้�นก�รพัฒน�ฝ่�ยข่�วและฝ่�ยผลิตนั้น ได้จัดให้มีก�รอบรมเกี่ยวกับก�รใช้โปรแกรมก�รทำ�ง�นด้�นก�รผลิตใหม่ๆเพื่อนำ�ม�ปรับ

กระบวนก�รในก�รผลิต ทั้งส่วนง�นด้�นธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจด้�นวิทยุโทรทัศน์ อบรมพัฒน�ศักยภ�พของนักข่�วส�ยต่�งๆ ในก�รใช้ง�นอุปกรณ์

สื่อส�รที่ทันสมัยม�ใช้ประกอบในก�รทำ�ง�น ก�รให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รใช้ง�นและก�รพัฒน�สื่อที่เกี่ยวข้องกับ Social Media และ New Media 

ทุกประเภท รวมถึงก�รกลับม�มุ่งเน้นคุณภ�พพื้นฐ�นในก�รทำ�ง�นในฐ�นะสื่อส�รมวลชนที่ดี

 ต�มที่สภ�วิช�ชีพบัญชีแห่งประเทศไทย สำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำ�หนดให้นิติบุคคลไทยต้องจัดทำ�งบ

ก�รเงินต�มม�ตรฐ�นบัญชีใหม่ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงต�มม�ตรฐ�นบัญชีระหว่�งประเทศ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2554 นั้น เพื่อให้พนักง�นที่มี

ส่วนเกีย่วข้องไดมี้คว�มเข�้ใจ ในส�ระสำ�คัญและเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่ก�รดำ�เนนิง�นและวธิปีฏบัิตดิ�้นต�่งๆ บรษัิทจงึจดัให้มกี�รสมัมน�ท�งวชิ�ก�ร

และก�รทำ� workshop ระดมสมองสำ�หรับกรณีตัวอย่�งที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจ�กวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคว�มเชี่ยวช�ญชำ�น�ญในด้�น

ม�ตรฐ�นบัญชีจ�กสภ�วิช�ชีพ ม�ถ่�ยทอดคว�มรู้ และสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับพนักง�นของบริษัทฯ อ�ทิ ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล ฝ่�ยไอที ฝ่�ยโรงง�น

ที่ดูแลเครื่องจักร ฝ่�ยธุรก�ร จัดซื้อ ฝ่�ยก�รเงินและเครดิต ฝ่�ยบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น 

 บริษัทเปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถ แสดงคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบ�ะแสก�รทุจริตถึงฝ่�ยบริห�รได้หล�ย

ช่องท�ง ได้แก่ ผ่�นตัวแทนของพนักง�นที่ได้รับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�รลูกจ้�งต�มที่กฏหม�ยกำ�หนด ซึ่งประชุมร่วมกับฝ่�ยบริห�รเป็นประจำ�

ทุกเดือน แสดงคว�มคิดเห็น หรือต้ังคำ�ถ�มผ่�น website:nationhouse ซึ่งเป็น intranet ภ�ยในองค์กร หรือเสนอคว�มเห็นโดยตรงถึงผู้บริห�ร

ผ่�นท�ง e-mail ซึ่งพนักง�นส�ม�รถทร�บได้จ�ก intranet ของบริษัท

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวท�งก�รพัฒน�และก�รเพิ่มศักยภ�พของบุคคล�กรในองค์กร ตลอดจนนโยบ�ย

ก�รสบืทอดตำ�แหนง่ง�น บรษิทัจงึไดว้�่จ�้งทีป่รกึษ�ด�้นทรพัย�กรมนษุย์ เข�้ม�ศกึษ�และเร่ิมนำ�หลกัก�รเร่ืองก�รจ่�ยค�่ตอบแทนต�มผลก�รปฏบิตัิ

ง�นม�ใช้ในก�รวัดผลก�รปฏิบัติง�นของพนักง�น อีกทั้งต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่องค่�ตอบแทนพนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ ที่จะเริ่มมี

ผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทจึงได้จัดห�ผู้เชี่ยวช�ญท�งสถิติในก�รคำ�นวณผลตอบแทนพนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุ เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัท

พิจ�รณ�ใช้ในก�รปรับปรุงงบก�รเงินในปี 2554

 เพ่ือสร้�งหลักประกันท�งก�รเงินให้แก่บริษัทเม่ือต้องออกจ�กง�นหรือเกษียณอ�ยุจ�กก�รทำ�ง�น บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ 

ให้กับพนักง�น ซ่ึงเงินในกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพจะม�จ�กเงินท่ีพนักง�นจ่�ยสะสม เงินของบริษัทท่ีจ่�ยสมทบ และผลประโยชน์ท่ีเกิดจ�กเงินดังกล่�ว

การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บรษิทัไดก้ำ�หนดหลักก�รในจรรย�บรรณท�งธรุกิจว�่จะปฏบัิตติอ่พนกัง�นทุกคนดว้ยคว�มเค�รพตอ่ปัจเจกชน และศกัดิศ์รีคว�มเป็นมนษุย ์

และพนักง�นจะต้องไม่กระทำ�ก�รใด ๆ ที่เป็นก�รละเมิดหรือคุกค�มไม่ว่�จะท�งว�จ� หรือก�รกระทำ�ต่อผู้อื่นบนพื้นฐ�นของเชื้อช�ติ เพศ ศ�สน� 

อ�ยุ คว�มพิก�รท�งร่�งก�รและจิตใจ

 ในปีที่ผ่�นม� ไม่มีข้อพิพ�ทฟ้องร้องระหว่�งบริษัทและพนักง�น และได้รับคว�มร่วมมือจ�กสหภ�พแรงง�น ในก�รช่วยประช�สัมพันธ์

และสร้�งคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�งพนักง�นกับองค์กร

5.จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ทางการค้า 

 บรษิทัคำ�นงึถึงคว�มเสมอภ�ค และคว�มซือ่สัตย์ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ และผลประโยชนร่์วมกนักบัคูค่�้ โดยเนชัน่กรุ๊ป พงึปฏบัิตติ�มกฎหม�ย

และกตกิ�ต�่งๆ อย�่งเครง่ครดั และมีจรรย�บรรณทีดี่ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ในสว่นของธรุกจิทีเ่ปน็ก�รแขง่ขนั เนชัน่กรุป๊ จะยดึถอืกตกิ�ของก�รแข่งขัน

ที่ดี และจะยึดถือแนวท�งก�รปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ในก�รกู้ยืมเงินจ�กเจ้�หนี้ และก�รชำ�ระคืน รวมทั้งก�รสร้�งพันธมิตรท�งก�รค้�

 บริษัทได้รับก�รสนับสนุน Syndicate Loan จ�ก 3 ธน�ค�รใหญ่ ได้แก่ ธน�ค�รกรุงเทพฯ ธน�ค�รกสิกรไทยฯ และธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ฯ  

ซึ่งมีสัมพันธ์ท�งก�รค้�กับบริษัทม�ย�วน�น และจัดชั้นให้บริษัทเป็นลูกค้�ชั้นดี วงเงิน 1,700 ล้�นบ�ท เป็นเวล�กว่� 4 ปี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�ม

เงื่อนไขก�รชำ�ระเงินอย่�งสม่ำ�เสมอ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 บริษัทฯ มีวงเงินค้�งชำ�ระ576 ล้�นบ�ท 
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 บริษัทฯ คำ�นึงถึงคว�มสัมพันธ์กับคู่ค้�ม�โดยตลอด อ�ทิ คว�มร่วมมือกับคู่ค้�ในด้�นก�รรับบริก�รขนส่งสิ่งพิมพ์ของคู่ค้�กระจ�ย

ต�มจุดต่�งๆ ที่ดำ�เนินง�นโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำ�กัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ในก�รใช้ทรัพย�กรของแต่ละฝ่�ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน 

คว�มร่วมมือกับคู่แข่งท�งก�รค้�ในธุรกิจ เช่น ก�รรวมตัวกันของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อแสดงจุดยืนในก�รที่สื่ออื่นๆ นำ�ข้อมูลจ�กสื่อสิ่งพิมพ์ไปใช้ประโยชน์ 

เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุและสื่ออินเตอร์เน็ต รวมไปถึงคว�มร่วมมือกับโรงพิมพ์และหนังสือพิมพ์ร�ยใหญ่ ในก�รเจรจ�ต่อรองค่�แยกสีกับร้�นแยก

สีและเอเจนซี่โฆษณ�

 นอกจ�กนี้บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้� คู่แข่งท�งก�รค้� เจ้�หนี้ก�รค้� และสถ�บันก�รเงิน

 

6. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษทั ในฐ�นะของผู้ผลิตสื่อครบวงจร มคีว�มหว่งใยถึงคุณภ�พชวีิตและก�รบริโภคข�่วส�รของคนไทย จึงใหค้ว�มสำ�คัญอย่�งยิง่ในเรื่อง

ของก�รเสนอข่�วส�รทีม่คุีณภ�พและมปีระโยชนต่์อสงัคมและสว่นรวม รวมถงึก�รมสีว่นรว่มในก�รพฒัน�สงัคมไทยเพือ่คว�มเป็นอยูท่ี่ดขีึน้ นอกจ�ก

นั้นยังมีคว�มห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐ�นะที่เป็นผู้ประกอบก�รร�ยหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2553 บริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบ

ทุกด้�น (ร�ยละเอียดต�มข้อมูลในร�ยง�นประจำ�ปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)

 ในฐ�นะทีบ่รษิทัทำ�ธรุกจิด�้นสือ่ กจิกรรมท�งธรุกจิ และสงัคมของบริษัท ตอ้งตดิตอ่พบปะกับประช�ชนกลุม่ต�่งๆอยู่แลว้ บริษัทจึงมโีอก�ส 

ก�รรบัฟงัคว�มคดิเห็นและข้อเสนอแนะผ�่นท�งพนักง�นทีติ่ดตอ่กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีด�้นต�่งๆ และจ�กก�รพบปะของผูบ้รหิ�ร กรรมก�ร ที่ไดมี้โอก�ส

พบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง และ บริษัทมีระบบcall center ในก�รรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประส�นแก้ไขปัญห�ด้�นบริก�ร และ

ประส�นง�นด้�นอื่นๆภ�ยในบริษัท เป็นประจำ� บริษัทได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงเรื่องต่�งๆต�มข้อร้องเรียนนั้น อย่�งสม่ำ�เสมอ 

 นอกจ�กนี้ใน ปี 2553 บริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มส�ม�รถร้องเรียนเรื่องต่�งๆ ถึงประธ�นกรรมก�ร หรือ คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ หรือ กรรมก�รอิสระ ได้ท�ง website:nationgroup.com หรือส่งท�งไปรษณีย์ม�ยังที่อยู่บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด 

(มห�ชน) เลขที่ 1854 ถนนบ�งน� - ตร�ด แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260 เลข�นุก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในก�รรับเอกส�รที่ส่งถึง

คณะกรรมก�รและดำ�เนินก�รส่งให้คณะกรรมก�รชุดย่อยหรือกรรมก�รที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่�งๆ ทั้งหมดเพื่อนำ�เสนอต่อ

คณะกรรมก�รทร�บและพิจ�รณ�ต่อไป

7. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมก�รได้ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�ง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� โปร่งใส ผ่�นช่องท�งที่เข้�ถึงข้อมูลได้ง่�ย มีคว�มเท่�เทียมและเชื่อถือได้

 บรษิทักำ�หนดไวใ้นนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร ทกุครัง้ทีม่กี�รเปลีย่นแปลงก�รถอืครอง หลกัทรพัย ์ใหก้รรมก�ร และผูบ้รหิ�รตอ้งร�ยง�น

ก�รถอืครองหลักทรัพยต์อ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรัพย์และตล�ดหลกัทรัพย์ฯ และสำ�เน�ให้เลข�นกุ�รบริษัทเก็บรักษ� เลข�นกุ�รบรษิทั

จะดำ�เนินก�รให้กรรมก�รและผู้บริห�รร�ยง�นข้อมูลปัจจุบันของตนอย่�งน้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิก�ยนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งร�ยง�นก�รถือ

ครองหลักทรัพย์ ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รอย่�งน้อยปีละครั้ง 

 บริษัทเล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รรักษ�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับและหรือข้อมูลภ�ยในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบ�ย “ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

ของบริษัท” กำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร เจ้�หน้�ที่ และพนักง�นของกลุ่มบริษัทต้องรักษ�ข้อมูลภ�ยในกลุ่มบริษัทฯ เป็นคว�มลับ เว้นแต่ก�ร

เปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้�ม ข�ย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่

เป็นคว�มลับ และ/หรือข้อมูล ภ�ยในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รใดๆ โดยข้อมูลท่ีเป็นคว�มลับ และ/หรือ ข้อมูลภ�ยในกลุ่ม

บริษัทฯ ในท�งที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่�ท�งตรง หรือ ท�งอ้อม 

 ในรอบปีที่ผ่�นม� บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเวล� โปร่งใส และเป็นไปต�มเกณฑ์ที่สำ�นักง�นกลต.และตล�ดหลักทรัพย์ฯกำ�หนด ผ่�นช่องท�งก�รเปิดเผยข้อมูลของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ

ผ่�นเว็บไซด์ของบริษัท โดยไม่ถูก สำ�นักง�นกลต.และตล�ดหลักทรัพย์ฯดำ�เนินก�รเนื่องม�จ�กก�รเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปต�มข้อกำ�หนด 
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 ในร�ยง�นประจำ�ปี 2553 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่�ขององค์กร

  2.  ร�ยชื่อกรรมก�ร พร้อมประวัติก�รทำ�ง�น ก�รศึกษ� คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวกับ

    ผู้บริห�ร ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียน ก�รถือหุ้นในบริษัท 

  3.  โครงสร้�งผู้ถือหุ้น 

  4. ปัจจัยคว�มเสี่ยง 

  5. ร�ยง�นก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

  6. นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย

  7.  ค่�ตอบแทนกรรมก�รและ จำ�นวนครั้งที่กรรมก�รแต่ละคนเข้�ร่วมประชุมกรรมก�ร

  8. ก�รทำ�หน้�ที่ในปีที่ผ่�นม�ของคณะกรรมก�รและประวัติก�รอบรมของกรรมก�ร 

  9. ก�รทำ�หน้�ที่ในปีที่ผ่�นม�ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

  10. นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

  11.  ค่�ตอบแทนก�รทำ�หน้�ที่กรรมก�ร และก�รทำ�หน้�ที่อื่นให้บริษัทและบริษัทย่อย 

  12.  ร�ยง�นก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

  13.  ร�ยก�รคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีเนื้อห�ต�มที่กำ�หนด 

    ซึ่งมีประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รลงน�มรับรอง

  14.  คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินของผู้บริห�ร 

  15.  ร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงต�มม�ตรฐ�นบัญชี

  16.  งบก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้ในเว็บไซด์ www.nationgroup.com

  1. บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ของกรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร กรรมก�รชุดย่อย และ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 

  2. ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

  3. จรรย�บรรณท�งธุรกิจ

  4. นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท 

  5. กฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ

  6. งบก�รเงินร�ยไตรม�สและงบก�รเงินประจำ�ปี 

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

 ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำ�หน้�ที่ติดต่อสื่อส�รกับนักลงทุนสถ�บัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคร�ะห์อย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม ตอบคำ�ถ�ม

เกีย่วกบับรษิทัและก�รดำ�เนินง�นของบรษิทั แก่นักลงทนุต�มทีส่ง่คำ�ถ�มผ�่นท�งเวป็ไซดข์องบรษิทัหรอืโทรศพัท ์หรอืชอ่งท�งอืน่ๆ บรษิทัฯให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รเผยแพร่ข้อมูลที่สำ�คัญของบริษัทโดยก�รพบปะนักลงทุนในง�น Opportunity Day ที่ตล�ดหลักทรัพย์ฯจัดขึ้นเป็นประจำ�อย่�งน้อยปีละ  

2 ครั้ง ในปี 2553 บริษัทร่วมพบปะนักลงทุนจำ�นวน 3 ครั้ง 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

 บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของ ตลท. และ กลต. และกฏหม�ยท่ีเก่ียวข้องอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส่ โดยผ่�นก�รพิจ�รณ�ตรวจสอบต�มขั้นตอน เลข�นุก�รบริษัทมีหน้�ท่ีในก�รช่วยเหลือประธ�นกรรมก�ร ในก�รกำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนิน

ง�นของคณะกรรมก�รบริษัท กรรมก�รชุดย่อย และกรรมก�รบริษัททุกท่�น เป็นไปต�มกรอบของบทบ�ทหน้�ที่ต�มที่กฏหม�ย ข้อบังคับ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ ตลอดจนมีหน้�ที่ในก�รจัดเตรียมเอกส�รประกอบว�ระก�รประชุมให้เพียงพอต่อก�รพิจ�รณ�และตัดสินใจของ
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คณะกรรมก�ร บันทึกร�ยง�นก�รประชุมอย่�งรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่�คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�เรื่องต่�งๆที่นำ�เสนอ อย่�งรอบคอบ 

ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีคว�มรับผิดชอบโดยใช้วิจ�รณญ�ณเยี่ยงวิญญูชน ท่ีประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำ�ในสถ�นก�รณ์เดียวกัน อีกทั้ง

มีหน้�ที่ในก�รเก็บรักษ�ทะเบียนกรรมก�ร จดหม�ยเชิญประชุม ร�ยง�นก�รประชุมของก�รประชุมคณะกรรมก�รและก�รประชุมผู้ถือหุ้น 

ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสีย และร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร ซึ่งเลข�นุก�รบริษัทได้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มกรอบอย่�ง 

ครบถ้วน 

 

5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมก�รมีคว�มรับผิดชอบต่อผลก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจ�กฝ่�ยจัดก�ร

 คณะกรรมก�รได้กำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริห�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รไว้อย่�ง

ชัดเจน เพื่อให้กรรมก�รมีคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนก�รในก�รติดต�มและ

กำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทเป็นไปต�มกฏหม�ยและอยู่บนจริยธรรมท�งธุรกิจที่คณะกรรมก�รกำ�หนด 

 ประธ�นกรรมก�รไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นเจ้�หน�้ทีบ่รหิ�ร และไมไ่ดเ้ปน็กรรมก�รอสิระ แตด่ำ�รงตำ�แหนง่ประธ�นกรรมก�รบรหิ�รอีก

ตำ�แหนง่หนึง่ เนือ่งจ�กธรุกจิของบรษิทัเปน็สือ่ครบวงจร บรษิทัเดยีวในประเทศ บรษิทัตระหนกัถงึบทบ�ท คว�มสำ�คญัของก�รเป็นสือ่ คว�มละเอยีดออ่น

ในก�รนำ�เสนอเนือ้ห�ส�ระและคุณภ�พของข�่ว ซึง่มผีลต่อก�รชีน้ำ�ท�งคว�มคดิตอ่ประช�ชนในชมุชนและสงัคม เพือ่ให้ก�รบรหิ�รเป็นไปต�มเจตน�

รมย์ของผู้จัดตั้ง ไม่ถูกนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ท�งธุรกิจหรือท�งก�รเมือง ธุรกิจสื่อทั่วโลกจึงบริห�รง�นโดยเจ้�ของหรือผู้ก่อตั้งเป็นส่วนใหญ่ ประธ�น

กรรมก�รของบรษิทัเปน็ผูห้นึง่ทีร่ว่มกอ่ตัง้บรษิทัรว่มกบัคณุสทุธชิยั หยุน่ มรว.สนุดิ� กติตยิ�กร และคณุธรรมนญู มห�เป�รยะ ก�รดำ�เนนิก�รของบรษัิท 

จึงเป็นไปต�มวัฒนธรรมก�รบริห�รง�นสื่อโดยรวม

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 ในปี 2553 องค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 11 คน เป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 4 คน กรรมก�รที่

เป็นพนักง�นของบริษัทและบริษัทย่อย จำ�นวน 4 คน และกรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�รจำ�นวน 3 คน บริษัทมีคณะกรรมก�รอิสระม�กกว่� 1 ใน 3 ของ

กรรมก�รทั้งคณะ ทำ�ให้เกิดก�รถ่วงดุลและก�รสอบท�น 

 กรรมก�รอิสระจำ�นวน 4 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มนิย�มกรรมก�รอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รแล้ว 

และเป็นไปต�มข้อกำ�หนดในปี 2551 ของสำ�นักง�น กลต. กรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ใน 4 คน ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 1 คน และ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ จำ�นวน 2 คน 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

 ต�มข้อบังคับของบริษัทกรรมก�รจำ�นวน 1 ใน 3 ต้องออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระทุกปี บริษัทส�ม�รถแต่งตั้งกรรมก�รที่ต้องออกจ�ก

ตำ�แหน่งต�มว�ระกลับเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปอีกว�ระหนึ่งได้ โดยบริษัทมิได้มีข้อกำ�หนดเรื่องจำ�นวนว�ระที่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้น�นที่สุด

ของกรรมก�รไว้ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น กลต. และมีนโยบ�ยให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร กรรมก�รอำ�นวยก�รของ

บริษัทดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมก�รของบริษัทจะไม่เป็นกรรมก�รในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมี

ผลประโยชน์ขัดแย้งท�งธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยร�ยชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำ�แหน่งที่กรรมก�รของบริษัทไปดำ�รงตำ�แหน่งไว้ในทะเบียนประวัติ

กรรมก�ร ในปี 2553ไม่มีกรรมก�รหรือผู้บริห�รของบริษัทท่�นใดดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท 

 บริษัทไม่มีนโยบ�ยให้ผู้บริห�รระดับสูงไปดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม และให้ร�ยง�นก�รดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมก�รในบริษัทอื่นของผู้บริห�รระดับสูงไว้ในแบบร�ยง�น 56-1 
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 บริษัทได้แต่งตั้งน�งวร�งคณ� กัลย�ณประดิษฐ เป็นเลข�นุก�รบริษัท ตั้งแต่ปี 2549 โดยมีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต�มที่กำ�หนดใน พ.ร.บ. 

กำ�กบัหลักทรัพย์และตล�ดหลกัทรพัยฯ์ และทำ�หน้�ทีส่รปุส�ระสำ�คญัเกีย่วกบั แนวปฏบัิต ิและขอ้บังคบัท่ีปรบัปรงุใหม ่ของสำ�นกัง�น กลต. และตล�ด

หลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปส�ระสำ�คัญของกฏหม�ยที่เพิ่งตร�ขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมก�รต้องทร�บในก�รทำ�หน้�ที่กรรมก�รของบริษัท ให้คณะกรรมก�ร

รับทร�บ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกรรมก�ร และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�ร ประส�นง�นกับฝ่�ยบริห�รให้มีก�ร

ปฏิบัติต�มมติของคณะกรรมก�ร 

 คณะกรรมก�รเป็นผู้พิจ�รณ�อนุมัติให้คว�มเห็นชอบในเรื่องที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประม�ณก�ร

ดำ�เนินง�น เป้�หม�ยท�งก�รเงินและกลยุทธ์ท�งธุรกิจ ที่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร เป็นผู้นำ�เสนอ รวมทั้งติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยและ

แผนที่กำ�หนดไว้ อย่�งสม่ำ�เสมอ 

คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองร�ยละเอียดโดยกำ�หนดคุณสมบัติและขอบเขตคว�มรับผิดชอบไว้ใน

ระเบยีบของแตล่ะคณะ สม�ชิกของคณะกรรมก�รชุดยอ่ยเปน็กรรมก�รอสิระ ประธ�นกรรมก�รไมด่ำ�รงตำ�แหนง่ในคณะกรรมก�รชดุยอ่ย และกำ�หนด

ให้กรรมก�รอิสระเป็นประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อย 

 เพื่อให้ได้คณะกรรมก�รที่ทรงคุณวุฒิ มีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์ที่มีคุณสมบัติหล�กหล�ย ทั้งในด้�นทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะ

ด้�นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งก�รอุทิศเวล�และคว�มพย�ย�มในก�รปฏิบัติหน้�ที่ เพื่อเสริมสร้�งให้บริษัทมีคณะกรรมก�รที่เข้มแข็ง โดยเฉพ�ะบริษัท

ซึง่ประกอบกจิก�รด�้นส่ือ กรรมก�รทีเ่ข้�ม�ทำ�หน้�ทีต้่องมีคว�มเปน็กล�ง ไมค่วรมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเมอืง มคีว�มเข�้ใจในวฒันธรรม และจรรย�

บรรณก�รดำ�เนินธุรกิจสื่อของบริษัทเป็นอย่�งดี คณะกรรมก�รจึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยขึ้นม�ทำ�หน้�ที่คณะกรรมก�รสรรห� และคณะ

กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน โดยคณะกรรมก�รทั้งคณะจะร่วมกันเสนอชื่อ และพิจ�รณ�คุณสมบัติ คว�มเหม�ะสมของกรรมก�รที่จะเสนอแต่งตั้ง 

และมอบให้ประธ�นกรรมก�รเป็นผู้เสนอร�ยชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมก�รต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในคว�มโปร่งใส ปร�ศจ�กก�ร

ครอบงำ�ของฝ่�ยบริห�ร 

 ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมก�รชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมก�รตรวจสอบ ร�ยละเอียดเกี่ยวกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะ

กรรมก�รตรวจสอบอยู่ในนโยบ�ยต้องดูแลกิจก�รเรื่องโครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษทัไดเ้หน็คว�มสำ�คญัในเรือ่งนีจ้งึไดป้ระก�ศใชน้โยบ�ยคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์ทีห่�้มกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของบรษิทั

ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท ห�กมีคว�ม

จำ�เป็นต้องทำ�ร�ยก�รดังกล่�วคณะกรรมก�รจะดูแลให้ก�รทำ�ร�ยก�รนั้นมีคว�มโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมอย่�งรอบคอบ เสมือน

กับก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคลภ�ยนอก ทั้งนี้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นที่มีส่วนได้เสีย ในร�ยก�รนั้นจะไม่มีส่วนในก�รพิจ�รณ�อนุมัติ รวมทั้ง

จัดให้มีก�รปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ฯอย่�งเคร่งครัด สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2553 

ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บแล้ว เมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ 2554 และบริษัทได้เปิดเผยร�ยละเอียดของ

ร�ยก�ร คู่สัญญ� เหตุผล/คว�มจำ�เป็น ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบ (56-1) แล้ว

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

  คณะกรรมก�รบรษิทัฯ ตระหนกัถงึหน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบในฐ�นะกรรมก�รของบรษิทัจดทะเบยีนฯ ในก�รกำ�กบัดแูลใหร้�ยง�นท�งก�ร

เงนิของบริษทัฯ ทีจ่ดัทำ�ขึน้มขีอ้มลูท�งบญัชทีีถู่กต้องครบถว้นในส�ระสำ�คญั โปรง่ใส เปิดเผยอย�่งเพยีงพอท่ีจะดำ�รงรกัษ�ไวซ่ึ้งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

ป้องกันก�รทุจริตและก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติ ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ซึ่งเป็นร�ยก�รท�งก�รค้�อันเป็น

ธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอ ตลอดจนมี

ก�รพิจ�รณ�ถึงคว�มสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คว�มรอบคอบระมัดระวังในก�รจัดทำ�งบก�ร
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เงินและงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

 ดงันัน้เพือ่ใหผู้ม้ส่ีวนได้เสียเกิดคว�มเช่ือม่ันต่อร�ยง�นท�งก�รเงินของบรษัิทฯ คณะกรรมก�รบรษัิทฯ จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ประกอบดว้ย กรรมก�รอสิระผูซ้ึง่มคุีณสมบติัครบถว้นต�มขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กบั

ตล�ดทนุ ทำ�หน้�ทีส่อบท�นใหบ้ริษทัฯ มีก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และก�รดำ�เนินง�นอย่�งถูกต้องเพียงพอ มกี�รเปดิเผยขอ้มลูร�ยก�รทีเ่กี่ยวโยงกัน

หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้มีคว�มโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีคว�มเพียงพอของระบบบริห�รคว�มเสี่ยง ก�ร

ควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รกำ�กับดูแลของบริษัทฯ ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีคว�มครบถ้วนเพียงพอ และเหม�ะสม

ของกระบวนก�รติดต�มก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบ�ยต่�ง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน 

  ในปี 2553 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวล�ประม�ณ 4 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้ระบุไว้ใน

กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ในก�รประชุมดังกล่�วกรรมก�รทั้ง 3 ท่�น ได้ประชุมพร้อมกันทุกครั้ง นอกจ�กนี้ยังมีว�ระก�รประชุมร่วมกับ

ผู้สอบบัญชี ว�ระก�รประชุมร่วมกับหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในซึ่ง ได้ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบและเสนอขอคว�มเห็นชอบเรื่องกฎบัตรของ

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในและแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปี รวมถึงประชุมกับผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทในว�ระที่เกี่ยวข้อง จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ดัง

กล�่วคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเหน็ว�่ งบก�รเงนิประจำ�ป ี2553 ของบรษิทัมคีว�มเหม�ะสมและไมพ่บร�ยก�รใดทีอ่�จมผีลกระทบอนัเปน็ส�ระ

สำ�คญัตอ่งบก�รเงนิ ระบบควบคุมภ�ยในของบรษิทั มีคว�มเหม�ะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิ�พ ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัเปน็ร�ยก�รทีเ่ปน็ธรุกจิต�ม

ปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบร�ยก�รใดที่ผิดปกติ บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนด

และกฎหม�ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2553 ของบริษัท เป็นบุคคลที่เหม�ะสมเพร�ะมีคว�มเป็นอิสระและมี

ประสบก�รณ์ในก�รสอบบัญชีม�เป็นเวล�ย�วน�น

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้รับทร�บร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบไตรม�สละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับก�ร สอบท�นงบก�รเงินและ 

ร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมทั้งผลก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในท่ีมีพนักง�นตรวจสอบภ�ยในท่ีมีประสบก�รณ์จำ�นวน 3 ท่�น ซึ่ง 

คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเห็นว่�ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่�พึงพอใจ ส�ม�รถให้คว�มมั่นใจอย่�งมีเหตุผลต่อ

คว�มน่�เชื่อถือได้ของงบก�รเงินและงบก�รเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 มีก�รดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริห�รและพนักง�น

นำ�ไปใช้โดยมิชอบ ก�รปฏบิตังิ�นเปน็ไปต�มขัน้ตอนทีก่ำ�หนด มรีะบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีรัดกุมเพยีงพอและเหม�ะสมท้ังสว่นขององคก์รและสภ�พ

แวดล้อม ก�รบริห�รคว�มเสีย่ง ก�รควบคมุก�รปฏบิตังิ�นของฝ่�ยบริห�ร ระบบส�รสนเทศและก�รสือ่ส�รขอ้มลู รวมถึงระบบก�รตดิต�มก�รปฏบิติั

ง�นให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้อย่�งทันท่วงที

  นอกจ�กนีบ้รษิทัไดจ้ดัใหม้กีระบวนก�รในก�รทบทวนและประเมนิคว�มเพยีงพอและคว�มเหม�ะสมของระบบก�รควบคมุภ�ยในด�้นต�่งๆ 

อย่�งต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ทันสมัยต่อเหตุก�รณ์และสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวล� ไม่เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งจะนำ�ม�

ซึ่งคว�มรั่วไหลและข�ดประสิทธิภ�พ

 จ�กก�รตรวจสอบงบก�รเงนิสำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัว�คม 2553 ผูส้อบบญัชมีขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ซึง่ไดร้�ยง�นใหค้ณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบรับทร�บแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2554 ซ่ึงข้อสังเกตดังกล่�วไม่เป็นส�ระสำ�คัญในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินของบริษัท 

แต่อย่�งใด ดังต่อไปนี้

 1) ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย NPS ในปี 2553 มีแนวโน้มลดลงอย่�งต่อเนื่องโดยเฉพ�ะยอดข�ยต่�งประเทศซึ่งเป็นลูกค้�ที่กลุ่ม

ผู้ถอืหุน้เดมิเปน็ผู้จดัห� ห�กยงัไมม่ลีกูค้�กลุม่ใหมท่ดแทน จะสง่ผลให้กำ�ลงัก�รผลติว�่งเปล�่ ซ่ึงอ�จตอ้งพจิ�รณ�ก�รดอ้ยค�่ของสนิทรพัยถ์�วร โดย

ฝ่�ยบริห�รได้แจ้งว่�ถึงแม้ร�ยได้จ�กลูกค้�ต่�งประเทศที่มีจำ�นวนม�ก จะลดลงอย่�งต่อเนื่อง แต่ง�นต่�งประเทศมีอัตร�กำ�ไรน้อยหรือมีผลข�ดทุน 

อย่�งไรก็ต�มฝ่�ยบริห�รได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่�ว โดยมีก�รปรับลดค่�ใช้จ่�ยรวมทั้งมีโครงก�ร Early Retirement พนักง�นบ�งส่วนไปแล้ว 

ผลก�รดำ�เนินง�นไตรม�ส 4 ข�ดทุนลดลง ค�ดว่�ในปี 2554 ผลก�รดำ�เนินง�นจะดีขึ้นกว่�เดิม

  2) บริษัทควรพิจ�รณ�เกณฑ์ก�รส่งมอบสินค้�ต�มเงื่อนไขก�รค้�ระหว่�งประเทศ (interco term) เนื่องจ�กตรวจพบว่�มีร�ยก�รวัตถุดิบ

ระหว่�งท�งและเจ้�หนี้ก�รค้�ที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นเงิน 3 ล้�นบ�ท ซึ่งท�งบริษัทได้ปรับปรุงร�ยก�รดังกล่�วให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
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  3) จ�กก�รตรวจสอบก�รจัดก�รระบบส�รสนเทศของบริษัท มีข้อสังเกตที่ขอให้ปรับปรุงในประเด็นต่�งๆ ได้แก่ ก�รแบ่งแยกหน้�ที่ของ

บุคล�กร ระบบป้องกันเพลิงใน Data Center คว�มรัดกุมเรื่อง Change Management ซึ่งฝ่�ยบริห�รได้รับไปปรับปรุงเพื่อให้ระบบส�รสนเทศของ

องค์กรมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

   ส่วนหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ในระหว่�งปี 2553 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในบ�งประก�ร ซึ่งบริษัทได้มีแนวท�งในก�ร

ดำ�เนินก�รเพื่อควบคุมและเร่งรัดก�รปฏิบัติง�นในเรื่องดังกล่�วกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีประเด็นที่เป็นส�ระสำ�คัญดังนี้

  1)  บันทึกร�ยละเอียดก�รข�ยในระบบโฆษณ� ให้ครบถ้วนถูกต้อง

  2)  โฆษณ�ที่ให้เป็นอภินันทน�ก�ร ต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้มีอำ�น�จต�มขั้นตอน 

  3)  ให้ระบบง�นที่พัฒน�ขึ้นเพื่อกระบวนก�รทำ�ง�นใดๆ ควรส�ม�รถรองรับก�รทำ�ง�นได้ครบทุกส่วนง�นของกระบวนก�รนั้นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

 ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทจะกำ�หนดไว้ล่วงหน้�ในแต่ละปีอย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้งและมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มต�มคว�มจำ�เป็น 

โดยมกี�รกำ�หนดว�ระก�รประชมุชดัเจน ลว่งหน�้ และมวี�ระก�รตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นเป็นประจำ� ซ่ึงเลข�นกุ�รบริษัทจะจัดสง่หนงัสอืเชญิประชมุ

ต�ว�ระทีผ่�่นก�รพจิ�รณ�รว่มกนัของประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน�้ท่ีบริห�ร พร้อมเอกส�รประกอบว�ระก�รประชมุให้คณะกรรมก�รทกุท�่น

ทร�บล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมเป็นเวล� 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมก�รได้ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม ห�กกรรมก�รท่�นใดต้องก�ร

เสนอเรื่องเข้�เป็นว�ระก�รประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่�ยบริห�รร�ยง�นคว�มคืบหน้�เรื่องใดเรื่องงหนึ่งเป็นก�รเฉพ�ะ ก็ส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ได้ที่

ประธ�นกรรมก�ร หรือเลข�นุก�รบริษัท

  โดยปกติก�รประชุมกรรมก�รแต่ละครั้งใช้เวล� 3-4 ชั่วโมง ประธ�นกรรมก�รได้เปิดโอก�สให้กรรมก�รทุกท่�นส�ม�รถอภิปร�ยแสดง

คว�มคิดเห็น และข้อสังเกตอย่�งอิสระ คณะกรรมก�รเห็นว่�เพื่อป้องกันข้อมูลท�งก�รเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตน� จึงให้ฝ่�ยบริห�รร�ยง�น

ผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัในก�รประชมุเดอืนใดที่ไมม่กี�รประชมุก็ไมต่อ้งร�ยง�น กรรมก�รอสิระและกรรมก�รท่ีไม่ใชผู้่บริห�รไดม้กี�รพบปะหรอื

ตดิตอ่เพ่ือแลกเปล่ียนคว�มคดิเหน็เกีย่วกบัปญัห�ต�่งๆในก�รบริห�รโดยไมม่ฝ่ี�ยบริห�รร่วมดว้ยกันเป็นประจำ� ห�กมปีระเดน็ท่ีเป็นขอ้สงัเกตหว่งใย 

ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่�ยบริห�รเพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขอย่�งต่อเนื่อง 

 ในป ี2553 มกี�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทัจำ�นวน 5 ครัง้ และบรษิทัไดม้กี�รจดบนัทกึร�ยง�นก�รประชมุเปน็ล�ยลกัษณอ์กัษรซึง่ประกอบ

ด้วยข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญอย่�งครบถ้วน จัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รบริษัท พร้อมให้กรรมก�รและผู้เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้ 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แต่ละคนในปี 2553 สรุปได้ดังนี้

ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง
ก�รประชุม

ทั้งหมด (ครั้ง)
ก�รเข้�

ร่วมประชุม

1. น�ยธน�ชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร 5 5

2. น�ยสุทธิชัย แซ่หยุ่น กรรมก�รบริห�ร 5 5

3. น�ยธนะชัย สันติชัยกูล รองประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 5 5

4. น�ยเชวง จริยะพิสุทธิ์  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ 5 5

5. น�ยโยธิน  เนื่องจำ�นงค์ กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ 5 4

6. น�ยปกรณ์ บริม�สพร กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 5 5

7. น�ยพน� จันทรวิโรจน์ กรรมก�ร 5 5

8. น�ยนิสสัย เวชช�ชีวะ  กรรมก�รอิสระ 5 2

9. น�ยนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์  กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร 5 5

10. น�ยณรงค์ศักดิ์ โอปิลันธน์ กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร 5 2

11. น�งคริสติน ดิไบยเอส เบรนเดิล  กรรมก�รที่ไม่ใช่ผู้บริห�ร 5 0

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นด้วยตนเองทั้งคณะเป็นประจำ�ทุกปี สำ�หรับปี 2553 ได้ทำ�ก�รประเมินผลในช่วง

เดอืนธนัว�คม โดยใชแ้บบก�รประเมนิแบบใหมต่�มแบบประเมินของตล�ดหลกัทรัพย์ฯ พร้อมรับทร�บผลก�รประเมนิผลก�รปฏบัิตงิ�นในก�รประชมุ

คณะกรรมก�รครั้งที่ 1 / 2554 เมื่อวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2554 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนโปร่งใส โดยค่�ตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตส�หกรรมสูงเพียงพอที่จะ

ดึงดูดและรักษ�กรรมก�รที่มีคุณสมบัติต�มที่ต้องก�ร และได้ขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยให้มีหน้�ที่และคว�มรับ

ผิดชอบม�กขึ้น ได้รับค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยเพิ่มขึ้น 

 สำ�หรับหลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้บริห�รระดับสูงเป็นไปต�มหลักก�รและนโยบ�ยที่

คณะกรรมก�รกำ�หนด ซึง่เช่ือมโยงกับก�รดำ�เนินง�นของบรษิทัและผลก�รดำ�เนนิง�นของผู้บรหิ�รแตล่ะคน คณะกรรมก�รเป็นผู้ประเมนิผลก�รดำ�เนนิ

ง�นของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร และมอบหม�ยให้ประธ�นกรรมก�รแจ้งหลักเกณฑ์และผลก�รประเมินต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร คณะกรรมก�ร

บริห�รใหค้ว�มเหน็ชอบก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นของผูบ้ริห�รระดบัสงูต�มท่ีประธ�นเจ้�หน�้ท่ีบริห�รเสนอ คณะกรรมก�รไดม้อบหม�ยใหค้ณะ

กรรมก�รบริห�รเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมให้แก่ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้บริห�รระดับสูง

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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กรรมก�ร/ตำ�แหน่ง
ค่�ตอบแทนปี  2553 ค่�ตอบแทนปี  2552

ค่�ตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ รวม ค่�ตอบแทน เบี้ยประชุม อื่นๆ รวม

กรรมการอิสระ:
• น�ยนิสสัย เวชช�ชีวะ 200,000.- - - 200,000.- 200,000.- - - 200,000.-

กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร:
• น�ยนิวัตน แจ้งอริยวงศ์
• น�ยเสริมสิน สมะล�ภ�
• น�ยณรงค์ศักด์ิ โอปิลันธน์
• น�งคริสติน ดีไบยเอส เบรนเดิล

200,000.-
34,000.-

-
200,000.-

-
-
-

-
-
-

200,000.-
34,000.-

-
200,000.-

200,000.-
-

200,000.-
200,000.-

-
-
-

-
-
-

200,000.-
-

200,000.-
200,000.-

ประธานกรรมการตรวจสอบ:
• น�ยปกรณ์  บริม�สพร 400,000.- - - 400,000.- 400,000.- - - 400,000.-

กรรมการตรวจสอบ:
• น�ยเชวง จริยะพิสุทธ์ิ
• น�ยโยธิน เน่ืองจำ�นงค์

300,000.-
300,000.-

-
-

-
-

300,000.-
300,000.-

300,000.-
300,000.-

-
-

-
-

300,000.-
300,000.-

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร:
•  น�ยธน�ชัย ธีรพัฒนวงศ์
•  น�ยธนะชัย สันติชัยกูล
•  น�ยสุทธิชัย แซ่หยุ่น
•  น�ยพน� จันทรวิโรจน์
•  น�ยอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน

- - ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน

ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน

- - ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน

Total 1,634,000.- 1,634,000.- 1,800,000.- 1,800,000.-

หม�ยเหตุ  • กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร ไม่มีค่�ตอบแทนในฐ�นะกรรมก�ร

              • น�ยเสริมสิน สมะล�ภ� เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งแทน น�ยณรงค์ศักดิ์ โอปิลันธน์ ในเดือนพฤศจิก�ยน 2553

จำ�นวนค่�ตอบแทนในปี 2552 และ 2553 ซึ่งบริษัทได้จ่�ยให้แก่กรรมก�รมีร�ยละเอียดดังนี้

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 กรรมก�รเข�้ใหมท่กุคนจะไดร้บัก�รปฐมนเิทศน ์เบ้ืองตน้จ�กประธ�นกรรมก�ร เก่ียวกับลกัษณะก�รดำ�เนนิธุรกิจ ประวตัแิละคว�มเปน็ม�

ของบริษทั ทีต่ัง้สำ�นกัง�นและส�ข� วฒันธรรมองคก์ร พรอ้มรับคำ�ชีแ้จงจ�กประธ�นเจ้�หน�้ท่ีบริห�รและเลข�นกุ�รบริษัท เก่ียวกับโครงสร้�งองค์กร 

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ระบบก�รควบคุมภ�ยใน พร้อมเอกส�รประกอบ

 คณะกรรมก�รบรษิทัและผูบ้รหิ�รระดับสูง ได้ใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รเข�้อบรมสมัมน�หลกัสตูรท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รพฒัน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�ร (ร�ยละเอียดต�มข้อมูลในประวัติของแต่ละท่�น)

 บริษทัมีนโยบ�ยใหค้ว�มรูเ้พิม่เตมิในด�้นต�่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รปฏบิตัหิน�้ทีแ่ก ่กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ เลข�นกุ�รบรษิทั ผูบ้รหิ�ร

ระดบัสูง และหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยในโดยก�รฝกึอบรมและสมัมน�กับสม�คมสง่เสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย และหนว่ยง�นอืน่ๆ เชน่ สมัมน�

เกี่ยวกับม�ตรฐ�นบัญชีฉบับใหม่ และ พระร�ชบัญญัติกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ศึกษ�หลักสูตรวิทย�ก�รจัดก�รตล�ดทุนไทย 

และก�รอบรมให้คว�มรู้หลักสูตรต่�งๆเกี่ยวกับ IT Audit เป็นต้น

แผนการสืบทอดงาน 

 คณะกรรมก�รตระหนักว่�คุณภ�พขององค์กรจะสะท้อนออกม�จ�ก พนักง�นผู้ปฏิบัติง�น คว�มเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับ

ก�รสร้�งบุคคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถเพื่อส่งต่อภ�รกิจ และสืบทอดเจตน�รมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมท่ีดีง�มขององค์กร ต่อไปจ�กรุ่นสู่รุ่น 

จึงได้มอบนโยบ�ยให้ฝ่�ยบริห�ร ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีทิศท�ง เพื่อบรรลุเป้�หม�ย

ต�มวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และค่�นิยมขององค์กร

 บริษัท ได้ดำ�เนินก�รต�มแผนสืบทอดง�นม�เป็นระยะ โดยในปี 2553 ซึ่งเป็นย่�งก้�วสู่ปีที่ 40 “เนชั่นกรุ๊ป” มีก�รเปลี่ยนแปลง ที่สำ�คัญ 

ซึ่งเป็นภ�พสะท้อนถึงคว�มแข็งแกร่งของบริษัทฯได้อย่�งชัดเจน ผลักดันให้ธุรกิจในเครือ แตกหน่อ ต่อยอด ขย�ยตัว กระจ�ยธุรกิจ ม�กถึง 7 

บริษัทย่อย พร้อมกับก�รก้�วขึ้นม� ของ 7 นักบริห�รรุ่นใหม่ ที่มีศักยภ�พ ซึ่งเป็นไปต�มแผน สืบทอดก�รบริห�ร ที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับบุคคลเพียง

หนึ่ง หรือ สองคนเท่�นั้น อ�จกล่�วได้ว่� “ยุคที่สอง” ของเนชั่นกรุ๊ป ม�ถึงแล้วอย่�งแท้จริง ด้วยแนวคิดก�รบริห�รที่ต่�งจ�กเดิมอย่�งสิ้นเชิง 7 ผู้

บริห�รรุ่นใหม่จะเป็นผู้ดูแลแต่ละส�ยธุรกิจ โดยมี คณะกรรมก�รบริห�ร และประธ�นกรรมก�รของแต่ละบริษัทกำ�กับดูแล และส�ม�รถ บริห�รง�น

ได้อิสระ คล่องตัวเพื่อกระจ�ยอำ�น�จก�รตัดสินใจ อย่�งมีประสิทธิภ�พ ขณะเดียวกันยังคงคว�มโดดเด่นในฐ�นะ “สื่อครบวงจร” ด้วยก�รผนึกพลัง

แบบบูรณ�ก�รระหว่�ง บริษัทย่อย

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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 เนชัน่ กรุป๊ ในฐานะสือ่คณุภาพครบวงจรทีใ่หญท่ีสุ่ดของประเทศ ตระหนักดถีงึบทบาท ภาระหน้าทีข่องส่ือสารมวลชน
ที่มีต่อประชาชนทั้งทางบวกและทางลบ ในการให้ข้อมูลหรือชักจูงทางความคิดต่อประชาชนผู้รับข้อมูล เพื่อสร้างสรรค์สังคม
ที่ดีงาม รักษาวัฒนธรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอื่น หรือชักชวนบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ทำากิจกรรมเพื่อสังคม
ในทุกๆ ด้านมากมายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 มีกิจกรรมที่บริษัทดำาเนินการที่สำาคัญๆ ดังนี้

กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและประชาชน 

มูลนิธิห้องสมุด

 จัดตั้งข้ึนม�เป็นเวล�กว่� 5 ปี เพื่อส่งเสริมก�รศึกษ�เพิ่มเติมนอกห้องเรียนและ

ปลูกฝังนิสัยรักก�รอ่�นให้ กับเด็ก เย�วชน และประช�ชนในพื้นที่ห่�งไกลภ�ยใต้ก�รดำ�เนิน

กิจกรรมร่วมกับสภ�ก�ช�ดไทยและได้รับพระมห�กรุณ�ธิคุณโปรดเกล้�ฯพระร�ชท�นน�มจ�ก 

สมเด็จพระเทพรัตนน�สุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เมื่อวันที่ 22 พฤษภ�คม 2549 ว่� “บรรณ�ทร” 

ซึง่มคีว�มหม�ยว�่ “รถทีม่หีนงัสอืม�แบง่ปนัให”้ ปจัจบุนัรถหอ้งสมดุเคลือ่นท่ีบรรณ�ทรให้บริก�ร

โดยก�รนำ�รถหอ้งสมดุเคลือ่นทีจ่ำ�นวน 2 คัน ซึง่เต็มไปด้วยหนงัสอืท่ีมสี�ระและทันสมยัหล�ยพนั

เล่มพร้อมด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์ เดินส�ยให้บริก�รไปต�มจังหวัดต่�งๆ 

โดยมกี�รเข้�ร่วมกจิกรรมม�กม�ยตลอดป ี2553 เชน่ ง�นหนว่ยแพทยเ์รอืพระร�ชท�นเวชพ�หน ์

ณ วัดป�กน้ำ� อ.เดิมบ�งน�งบวช จ.สุพรรณบุรี , ค่�ยคนดีครอบครัวมีสุข ณ องค์ก�รบริห�ร

ส่วนตำ�บลไร่มะข�ม อ.บ้�นล�ด จ.เพชรบุรี , ทศวรรษแห่งก�รก�รอ่�น ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษ� อ.เมือง จ.สกนนคร, กิจกรรมง�นวันเด็ก 

ณ สน�มกฬี�เมอืงทองธ�นี จ.นนทบรุ ีและโรงเรยีนจำ�รญัวทิย� อ.วงัมว่ง จ.สระบรุ,ี กจิกรรมหอ้งสมดุเคลือ่นทีค่รัง้ที1่ โรงเรยีนวดัจฬุ�มณ ีอ.บ�งบ�ล 

จ.พระนครศรีอยุธย�, กิจกรรมหอ้งสมดุเคลือ่นทีค่รัง้ที2่ โรงเรยีนบ�งบ�ล อ.บ�งบ�ล จ.พระนครศรอียธุย�, กจิกรรมห้องสมดุสญัจรโรงเรยีนส�รส�สน์

วิเทศธนบุรี, ห้องสมุดสัญจรระดับประถมศึกษ�โรงเรียนอรุณประดิษฐ์,โรงเรียนเซนต์ฟรัง และ โรงเรียนวัดศรีบัว

โครงการ Smart by Peptein Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ

 เพื่อให้นักเรียนมัธยมปล�ยมีโอก�สสอบตรงในส�ข�และคณะต่�งๆ ของมห�วิทย�ลัยของ

รัฐทั้งในส่วนกล�งและภูมิภ�คและให้แนวท�งแก่นักเรียนในก�รค้นห�ศักยภ�พของตนเอง สำ�หรับ

ใช้ว�งแผนก�รเรียนและเป้�หม�ยในอน�คตให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงและใช้ศักภ�พที่มีอยู่ได้

สูงสุด เพื่อสร้�งโอก�สและคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ�แก่นักเรียน ท่ัวประเทศ บริษัทจึงได้ร่วม

กับผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่�งจังหวัด ช่วงเดือน สิงห�คม - กันย�ยน 2553 

โดยก�รติวสอบตรงต�มส�ข�อ�ชีพ ท่ีได้รับคว�มนิยม โดยใช้พื้นท่ีรอบนอกจัดเป็นโซนแนะแนว 

มีแบบทดสอบตัวตนที่ใช่ คณะที่ชอบ และนิทรรศก�ร แนะนำ�คณะต่�งๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภ�ค 

พร้อมจัดสอนท�งไกลผ่�นอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เพื่อเพิ่มโอก�สใน ก�รรับรู้และสร้�งคว�มเข้�ใจ

ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศที่ไม่ส�ม�รถเดินท�งม�เรียนในส่วนกล�งได้

โครงการ CSR ของกรุงเทพธุรกิจ 2553
 “เนช่ันกรุ๊ป” ได้ตระหนักที่จะแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมทุกมิติของก�รสื่อส�ร 

ซึ่งกิจกรรม โครงก�รพิเศษ (CSR Project) นั้น เน้นสร้�ง “คว�มร่วมมือ” (Partnership) และเป็นก�ร

เชื่อมโยง “ภ�คธุรกิจ” ช่วยสนับสนุน “ภ�คประช�สังคม” ภ�ยใต้คำ�ขวัญ “Connecting Business 

& Society” ซึ่งเป็นก�รทำ�ง�นร่วมระหว่�ง “กรุงเทพธุรกิจ” กับ “ภ�คี” เครือข่�ยจ�กทุกภ�คส่วน 

ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�สังคม ปี 2553 โครงก�รซีเอสอ�ร์ของกรุงเทพธุรกิจ 

มี 5 ธีมหลัก ได้แก่

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2553
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1.ธีมปฏิรูปประเทศไทย ประกอบด้วย

 • สัมมนา “เวทีความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคม : พลังขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย” 7 กรกฎ�คม 2553

  เปิดเวทีให้ผู้นำ�ภ�คธุรกิจและผู้นำ�ภ�คประช�สังคมระดับประเทศได้นำ�เสนอวิสัยทัศน์ในก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ� คว�มแตกแยกของ

คนในสังคม นำ�เสนอต่อรัฐบ�ลภ�คีหลัก : สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) สำ�นักง�นสร้�งเสริมกิจก�รเพื่อสังคมแห่งช�ติ 

(สกส.), สถ�บันเช้นจ์ฟิวชัน ภ�ยใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 

 • โครงการรณรงค์ “เราจะทำาอะไรเพื่อประเทศไทยวันพรุ่ง” 

  เปิดโอก�สให้ผู้อ่�นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้แสดงคว�มคิดเห็นถึงสิ่งท่ีพวกเข�ต้องก�รทำ�เพื่อประเทศไทยซ่ึงรวบรวมจำ�นวนได้ 

1,400 แนวคิด แล้วส่งมอบให้น�ยกรัฐมนตรีในง�นสัมมน� “ธุรกิจ เพื่อสังคม พลังขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย”

 • โครงการมหกรรมนวัตกรรมความคิด “Ideas for Thailand” กรกฎ�คม - พฤศจิก�ยน 2553

  ทุกคนส�ม�รถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ด้วยก�รส่งไอเดียกันเข้�ม� 5 ไอเดียที่ได้รับก�รโหวตม�กที่สุดจ�กคนทั้งประเทศจะได้

รับเงินร�งวัล 1 แสนบ�ทจ�กสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีไปทำ�ไอเดียนั้นให้เป็นจริง ร่วมจัดโดย : สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี, กรมประช�สัมพันธ์, สถ�บัน

เช้นจ์ฟิวชัภ�ยใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแหประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์, วิทยุDFM ร่วมด้วยช่วยกัน, องค์กรสร้�งสรรค์สังคม i-Care

 • โครงการตลาดแห่งความสุขของการอาสาและการ (Volunteer Street Fair 2010) ธันว�คม 2553 

  ก�รใหเ้ปน็ตน้ท�งของก�รเปลีย่นแปลงสงัคมและประเทศให้ดขีึน้ เครือข�่ยจิตอ�ส�จึง รวมตวักันจัดง�นเพือ่แนะนำ�องคก์รอ�ส�สมคัร

ทั่วประเทศกว่� 300 แห่งในบรรย�ก�ศเทศก�ลของขวัญ ณ อุทย�นสวนเบญจศิริ ร่วมจัดโดย : เครือข่�ยจิตอ�ส�, UN Volunteer, สถ�บันเช้นจ์ฟิว

ชันฯ, ทีวีไทย, SCG, มูลนิธิสย�มกัมม�จล, my socialmotions และกรุงเทพธุรกิจ

2. ธีม “กิจการเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ประกอบด้วย

 • สัมมนา “กิจการเพื่อสังคม ทำาดีโตได้” ตุล�คม 2553 

 • พ็อคเกตบุ๊ค “SE 50 กิจการเพื่อสังคมทำาดีโตได้” ตุล�คม 2553 

 • สัมมนาระหว่างประเทศ“Regional Social Enterprise : Knowledge & Partnership Symposium” พฤศจิก�ยน 2553 

 กิจก�รเพือ่สังคมเปน็เทรนด์ใหมท่ีส่ะทอ้นรูปธรรมของธุรกิจแบบไตรกำ�ไรสทุธ ิ(Triple Bottom Line) รฐับ�ลไดส้่งเสรมิและสนบัสนุนธรุกจิ

นี้ผ่�นกลไกกฏหม�ยพร้อมกับก่อตั้ง “สำ�นักง�นสร้�งเสริมกิจก�รเพื่อสังคม

แห่งช�ติ” หรือ สกส.ขึ้น กรุงเทพธุรกิจจึงร่วมกับภ�คีจัดสัมมน�และผลิตสื่อ

เพ่ือสร้�งก�รรับรู้ในเรื่องน้ีแก่สังคมธุรกิจไทยทั้งในระดับประเทศและระดับ

ภมูภิ�คอ�เซยีนอย�่งตอ่เนือ่งภ�คหีลกัทัง้ส�มง�น : สำ�นกัง�นสร้�งเสริมกจิก�ร

เพื่อสังคมแห่งช�ติ (สกส.), สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

(สสส.), สถ�บนัเช้นจฟ์วิชนั ฯ, British Council, SE Network,UnLtd Thailand, 

Japan Foundation, Ashoka สนับสนุนโดย i-Care, PTT CHE

 • โครงการประกวดแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม (SEBP2010) พฤศจิก�ยน 2553 

  กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันม�เป็น “ผู้ประกอบก�รสังคม” หรือ Social Entrepreneur ที่มีสำ�นึกด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่�นก�รประกวด

แผนธุรกิจ SEBP ซึ่งถือเป็นก�รประกวดแผนธุรกิจกิจก�รเพื่อสังคมระดับประเทศครั้งแรก 

ร่วมจัดโดย : คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย,TYPN,British Council,CSRI สถ�บันเช้นจ์ฟิวชันและกรุงเทพธุรกิจ 

3. ธีม “ต่อต้านคอรัปชัน” (Anti-Corruption) ประกอบด้วย 

 • “สัมมนาโตะ๊กลมตอ่ตา้นคอรปัชนั” เปดิเวทีใหส้ถ�บนัท�งสงัคมระดบัประเทศทกุภ�คสว่นท่ี

ประก�ศตนจะทำ�ง�นแนววถิรีว่ม (Collective Action) ด�้นก�รตอ่ต�้นคอรปัชนั ประกอบดว้ย สม�คม

สง่เสรมิสถ�บันกรรมก�รบรษัิทไทย (IOD), สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ

แห่งช�ติ (ป.ป.ช.) สภ�หอก�รค้�ไทย สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย และได้มีพื้นที่สื่อส�รถึงสังคม

อย่�งต่อเนื่อง ผ่�นสื่อกรุงเทพธุรกิจและสื่อในเครือเนชั่นจัดต่อเนื่องทุก 2 เดือน เริ่มตั้งแต่สิงห�คม 

2553 
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 • เผยแพร่แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้นำาธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับการสร้างแนวร่วม (Collective Action Coaliation) จัดทำ�โดย สม�คม

ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) สภ�หอก�รค้�ไทย หอก�รค้�ต่�งช�ติ สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย สม�คมธน�ค�รไทย

 • “คุณดวงกมล โชตะน�” บรรณ�ธิก�รหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นวิทย�กรในง�นสัมมน�โฟกัสกรุ๊ป หัวข้อ “ก�รสร้�งแนวร่วมปฏิบัติ 

Collective Action ในก�รต่อต้�นทุจริตของภ�คเอกชนไทย” จัดโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทยเมื่อ 2 พฤศจิก�ยน 2553

 • “เครือเนชั่น” ได้ประก�ศตนและได้รับก�รยกย่องจ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทยในฐ�นะ 27 บริษัทชั้นนำ�กลุ่มแรกที่ได้

แสดงเจตน�รมณเ์บือ้งต้นในก�รเปน็แนวรว่มต่อต้�นก�รทจุรติคอรปัชนัของภ�คเอกชนไทย เมือ่ 9 พฤศจกิ�ยน เตรยีมเสนอตอ่น�ยกรฐัมนตรีในว�ระ

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้�ภ�พก�รประชุมระดับโลก “The 14th International Anti-Corruption Conference (IACC)” เมื่อ 10-13 พฤศจิก�ยน 2553

4.ธีม “การเงิน” ประกอบด้วย

 • โครงการแคมป์เศรษฐีตัวนิด ฉลาดคิด ฉลาดสุข (Happy Kids Money Camp) 

โดยก�รสนับสนุนของ “เครือซิเมนต์ไทย” (SCG) จัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ด้�นก�รเงินสำ�หรับเด็ก

วัยประถมปล�ย-มัธยมศึกษ�ตอนต้น เพื่อให้เด็กเข้�ใจคุณค่�เงินและรู้จักว�งเป้�หม�ยในชีวิตด้วย

แนวคิดพอเพียง

5.ธีม “รางวัล” กรุงเทพ ประกอบด้วย 

 • โครงการจุดประกายอวอร์ดส ’53 เวทีประกวดผลง�นวรรณกรรมหล�กประเภทระดับประเทศโดยก�รดำ�เนินง�น

ของทีม “กรุงเทพธุรกิจวรรณกรรม” ทั้งเรื่องสั้น ส�รคดี บทละครโทรทัศน์ ฯลฯ เริ่มตั้งแต่ ปี 2550 โดยก�รสนับสนุนของ 

PTT Group

 • โครงการ Thailand Boutique Awards 2010 เวทีประกวดธุรกิจ

โรงแรมบูธิคระดับประเทศซึ่งเป็น เทรนด์ใหม่ของผู้ประกอบก�รโรงแรม

ขน�ดไม่เกิน 50 ห้อง ร่วมจัดโดย KTC ด้วยก�รสนับสนุนของก�รท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย และ Master Card

 • โครงการ Thailand’s Most In-

novative Companies 2010 เวทีก�รจัดอนัดบั

องคก์รนวตักรรมยอดเยีย่มระดบัประเทศ แบง่เปน็ 2 กลุม่หลกัไดแ้ก ่Service และ Non-Service 

ดำ�เนินก�รร่วมกับคณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  • โครงการ 6 องค์กรธุรกิจคิดดี 

แทนคุณแผ่นดิน เวทีก�รคัดกรองเพื่อส่งเสริม เชิดชู ยกย่อง องค์กร ธุรกิจขน�ดเล็กทั่วประเทศไทย

ที่ใส่ใจดแูลสงัคมอย�่งต่อเน่ืองด้�นวฒันธรรม ค่�นยิมอันดีง�มต�มวถิไีทย โดยจดัรว่มกบักรมสง่เสรมิ

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลที่กรุงเทพธุรกิจได้รับ 

 (1) ร�งวัลดีเด่น หนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมวิช�ชีพดีเด่น ประจำ�ปี 2553 ประเภท

หนังสือพิมพ์ร�ยวันโดย สภ�ก�รหนังสือพิมพ์แห่งช�ติ

 (2) ร�งวัลยอดเยี่ยม “ข่�วและส�รคดีเชิงข่�วส่งเสริมสิทธิเด็ก” ประจำ�ปี 2553 ประเภท

สื่อหนังสือพิมพ์บทคว�ม “วิบ�กกรรมของหัวกะทิ” โดยสถ�บันอิศร� มูลนิธิพัฒน�สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยก�รสนับสนุนจ�กองค์ก�รยูนิเซฟ 

ประเทศไทย 

 (3) ร�งวัลดีเด่น ร�งวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 12 ประจำ�ปี 2553 ประเภทสื่อมวลชนโดยสถ�บันลูกโลกสีเขียว 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2553



73Annual  Repor t  2010

กิจกรรมด้านสังคม
โครงการแทนคุณแผ่นดิน

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ส�นต่อ โครงก�ร

แทนคุณแผ่นดิน ปี 2553 “76 ต้นแบบคนดี สู่ 60 ล้�น คนดีทั่วไทย” ปีที่ 4 โดย

ก�รสรรห�ผู้ทำ�ดี 76 คนจ�ก 76 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเย�วชนต้นแบบ และ

ขย�ยขอบข่�ยโครงก�รเพิ่ม “องค์กรธุรกิจคิดดี แทนคุณแผ่นดิน” โครงก�ร

แทนคุณแผ่นดินถือกำ�เนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เน่ืองในโอก�สที่พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษ� 80 พรรษ� จัดขึ้นเพื่อค้นห�บุคคลทำ�ดี

อย่�งแท้จริงโดยไม่จำ�เป็นต้องมีชื่อเสียง ในปีแรกมอบให้คนในวงก�รอุตส�หกรรม 10 ร�งวัล ก่อนขย�ยขอบเขตยังคนดีแทนคุณแผ่นดิน 76 จังหวัด 

76 ร�งวัล และ ร�งวัลต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน 6 ร�งวัล และ ในปีนี้เพิ่มร�งวัลองค์กรธุรกิจคิดดีแทนคุณแผ่นดิน 6 ร�งวัล พิจ�รณ�จ�ก

องค์กรธุรกิจท้องถิ่นขน�ดย่อมที่สร้�งผลง�นเพื่อส�ธ�รณประโยชน์จนเป็นที่ยอมรับกลั่นกรองจ�กชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งหมด 88 ร�งวัล โดยแต่ละ

ร�งวัลจะเริ่มคัดเลือกจ�กภ�คเหนือ, ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ, ภ�คใต้ และม�สิ้นสุดที่ภ�คกล�ง “ก�รคัดเลือกปีที่ผ่�นม�ส�ม�รถห�บุคคลทำ�ดี

หล�ยส�ข�อ�ชีพ ไม่จำ�กัดอ�ยุ และ เพศ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ ผู้พิก�ร ผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือสังคม รวมถึงครอบคลุมด้�นต่�งๆ อ�ทิ ด้�นพัฒน�เด็ก

และเย�วชน, เกษตรกรรม, ก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติด ฯลฯ สภ�วะบ้�นเมืองในปัจจุบันมองเห็นก�รทำ�ดีย�กขึ้น ก�รคัดเลือกบุคคลตัวอย่�งก็เพื่อ

เชิดชูคนดีที่ไม่จำ�เป็นต้องมีชื่อเสียง ให้คนท้องถิ่นภูมิใจกับผู้ที่ได้ รับเลือกในท้องถิ่นของตน นอกจ�กนี้ยังจุดประก�ยให้ผู้อื่นมีกำ�ลังใจก้�วเดินต�ม

ก�รทำ�คว�มดีขย�ยวง กว้�งออกไป

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) จัดทำ�โครงก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมโดยจัดนำ� 

ถุงยังชีพจำ�นวน 2,000 ถุง มอบให้กับช�วบ้�นที่ อำ�เภอท่�ตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำ�นวน 1,800 ถุง และ

ช�วบ้�น อำ�เภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำ�นวน 200 ถุง โดยมี คุณธนะชัย สันติชัยกูล ประธ�นเจ้�หน้�ที่

บริห�ร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมเดินท�งนำ�ถุงจัดชีพไปบริจ�คในครั้งนี้

โครงการ “คมชัดลึก ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม”

 หนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” เล็งเห็นถึงอน�คตด้�นก�รศึกษ�ร�กฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศช�ติ จึงจัดกิจกรรม “คม ชัด ลึก 

นำาสู่ปีที่ 9 ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม” เพื่อเชิญชวนทุกท่�นร่วมคืนสิ่งดีสู่สังคมกับกิจกรรม โดยให้ผู้อ่�นร่วมประมูลของที่มีคุณค่�ของคนดังที่ม�ร่วม

ปนัน้ำ�ใจผ่�นท�งหน�้หนังสอืพมิพ ์เงนิจ�กก�รรว่มประมลูจะนำ�ไปมอบให้แกโ่รงเรยีนท่ีข�ดแคลนทุนทรพัย ์รวมถงึอปุกรณ์ก�รเรยีนก�รสอนทีจ่ำ�เปน็ 

ต�มโรงเรียนต่�งๆดังนี้

 • โรงเรียน บ้�นหินแตก จังหวัดนครสวรรค์  

 • ศูนย์เรียนรู้ภูเข�แม่ฟ้�หลวง จังหวัดก�ญจบุรี

 • ค่�ยอ�ส�พัฒน� จังหวัดตร�ด

โครงการมอบคอมพิวเตอร์ 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) มอบคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 11 ชุด และ 

ชุดหนังสือ พร้อม ชั้นว�ง จำ�นวน 1 ชุดให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้�นกรุงกรัก อำ�เภอบ�งระกำ� จังหวัด

พิษณุโลก 

กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ 

Nation HR Forum 2010

 กิจกรรมก�รสัมมน�ท�งด้�นก�รบริห�ร และก�รบริห�รง�นบุคคล ของ Jobs by Nation Group ซึ่งได้จัดติดต่อกันม�เป็นปีที่ 7 แล้ว 

เพื่อเป็นช่องท�งก�รนำ�เสนอและแบ่งปันแนวคิดด้�นก�รจัดก�รแก่นักบริห�รง�นบุคคลทั่วประเทศ สำ�หรับนำ�ไปใช้เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�ร

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำาปี 2553
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บุคล�กรได้อย่�งเหม�ะสมสอดคล้องกับ กลยุทธ์ท�งธุรกิจขององค์กร รวมทั้งเพื่อรับมือกับกระแสก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ อันได้แก่ คว�มรู้ท�งด้�น

วิช�ก�ร, ก�รนำ�คว�มรู้ท�งด้�นวิช�ก�รและประสบก�รณ์ ไปใช้ในองค์กรต่�งๆ ที่มีคว�มแตกต่�งกัน, แนวท�งของนักปฏิบัติ ปัญห�อุปสรรค และ

วิธีก�รแก้ไขซึ่งดำ�เนินโครงก�รโดย Jobs by Nation Group ภ�ยใต้คว�มร่วมมือจ�กสถ�บันบัณฑิต 

พัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA) และได้รับก�รตอบรับเป็นอย่�งดีจ�กผู้บริห�ร ตัวแทนจ�กบริษัทชั้นนำ�

ทั้งไทยและต่�งประเทศอย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2553 มีก�รจัดก�รสัมมน� Nation-GSPA NIDA HR 

Forum 2010 (ครั้งที่ 22) ในหัวข้อ “Talent Management” (บริห�รคนดีและเก่ง ให้เป็นด�วเด่นของ

องค์กร)

โครงการคมชัดลึกฝึกอาชีพ

 บริษัทฯ จัดโครงก�รคมชัดลึกฝึกอ�ชีพ เพื่อเป็นก�รส่งเสริมอ�ชีพให้กับประช�ชนผู้สนใจที่จะประกอบอ�ชีพในด้�นต�่งๆ อ�ทิ ก�รทำ�

อ�ห�รประเภทต่�งๆ ก�รซ่อมทีวี วิทยุ ง�นศิลป์ ถ่�ยภ�พฯ เป็นประจำ�ทุกสัปด�ห์สับเปลี่ยนกันไป นอกจ�กนี้ ยังส่งเสริมคว�มรู้และภูมิปัญญ�ท้อง

ถิ่น โดยก�รจัดทัศนะศึกษ�ไปเยี่ยมชมภ�คเกษตรกรรมตัวอย่�งที่น่�สนใจ เป็นประจำ�เกือบทุกเดือน

Your Career 2010

 ด้วยปัญห�ก�รว่�งง�นที่มีผลม�จ�กวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงต้นปี อันเป็นผลให้รัฐบ�ล

ต้องตั้งม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ก�รว่�งง�น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในม�ตรก�รสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ 

Nation ejobs ได้ตอบสนองนโยบ�ยดังกล่�วของรัฐบ�ลอย่�งเต็มท่ี จึงจัดง�น YOUR CAREER 

2010 ขึ้น เพื่อช่วยบรรเท�ปัญห�ดังกล่�ว ในปี 2553 ประเทศไทยได้พบกับเรื่องเครียด จ�กปัญห�

เศรษฐกิจและก�รเมือง ดังนั้นเว็บไซต์ nationejobs.com จึงได้จัดง�น Job Fair ครั้งนี้ให้มีสีสัน สร้�ง

คว�มสุข มีชีวิตชีว� และเพื่อเป็นกำ�ลังใจให้กับผู้สมัครง�น ที่ม�ร่วมในง�นครั้งนี้ จึงเป็นที่ม�ของ Theme ง�น “Put the right man on the right job” 

ง�นตรงคน... คนตรงกบัง�น โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็สือ่กล�งในก�รสร�้งโอก�สท�งก�รสมคัรง�น

ใหกั้บผูจ้้�งง�นและผู้สมคัรง�นจำ�นวนม�ก และเพือ่ให้บรษัิทฯไดท้ร�บถงึขอ้มลูผู้สมคัรฯ และส�ม�รถ

คัดเลือกพนกัง�นไดต้รงกบัคว�มตอ้งก�รจ�้งง�นม�กทีส่ดุ ในรปูแบบของกจิกรรม Jobs Fair ผู้สมคัร

ง�นได้มีโอก�สในก�รสมัครง�นกับองค์กรชั้นนำ� กว่� 100 บริษัทที่ม�ร่วมเปิดบูธรับสมัครผ่�นระบบ

คอมพิวเตอร์ครบวงจร กว่� 400 เคร่ือง และมีก�รจัดห้องท่ีใช้ในก�รสัมภ�ษณ์ผู้สมัครภ�ยในง�น 

พร้อมทั้งก�รทดสอบคว�มพร้อมท�งอ�ชีพ จ�กกระทรวงแรงง�น ก�รทดสอบทักษะภ�ษ�อังกฤษ

เพื่อก�รสมัครง�น จ�กสถ�บัน

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสันทนาการต่างๆ 
คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 7

 ร�งวัล “คม ชดั ลกึ อวอรด์” ร�งวลัแหง่คณุภ�พ ทีม่อบใหก้บับคุคลในวงก�รบนัเทงิ

ทัง้เบือ้งหน�้ เบือ้งหลงั ดว้ยหวงัว�่จะเปน็เวททีีส่ง่เสรมิ และเป็นกำ�ลงัใจให้คนในแวดวงบันเทิง 

ได้สร้�งสรรค์และผลิตผลง�นที่มีคุณภ�พ ตลอดจนก้�วไปสู่ก�รกระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�ที่ดี

และสร้�งม�ตรฐ�นใหกั้บวงก�รบนัเทงิไทย โดยไมค่ำ�นงึถึงกระแสนยิมหรอืสงักดั ง�นประก�ศ

ผลร�งวัลนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำ�ในช่วงต้นปีของทุกปี 

ชมรมดนตรี 

 ชมรมดนตรีก่อตั้งขึ้นเพื่อให้พนักง�นได้มีโอก�สทำ�กิจกรรมร่วมกัน รวมถึงร่วมแบ่งปันคว�มสุข

จ�กเสียงเพลงให้กับผู้อื่น โดยเน้นแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยก�รเล่น

ดนตรีเปิดหมวก และ นำ�เงินไปบริจ�คให้กับ สถ�นสงเคร�ะห์บ้�นเด็กช�ย บ�งละมุง จังหวัดชลบุรี 

เมื่อวันที่ 20 มีน�คม 2553

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย มีโครงสร้�งร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�รแยกต�มประเภทผลิตภัณฑ์ 

และบริก�ร ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์/บริก�ร ดำ�เนินก�รโดย
ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551

จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน % จำ�นวนเงิน %

-ผลิตและจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์          

และสื่อโฆษณ�

-ผลิตและจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์

ฉบับภ�ษ�อังกฤษ และสื่อโฆษณ�

-ผลิตและจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์

สื่อโฆษณ� และสื่อก�รศึกษ�

-ผลิตสิ่งพิมพ์ (ก�ร์ตูน) เพื่อก�รศึกษ�

-ผลิตและจำ�หน่�ยหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์

-รับจ้�งผลิตสิ่งพิมพ์

- บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

- บจก.คมชัดลึก มีเดีย

- บจก.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค

- บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย

- บจก.เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์

- บจก.เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์

- บมจ.เนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล     

    เอ็ดดูเทนเมนท์

- บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)

- บจก.เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส

2,023 75% 1,792 77% 2,374 87%

ผลิตร�ยก�รและสื่อโฆษณ�ท�งโทรทัศน์

และวิทยุ

- บมจ.เนช่ันบรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน 597 22% 458 20% 307 11%

-บริก�รขนส่ง

-จำ�หน่�ยสินค้�และบริก�รท�ง internet

- บจก.เอ็นเอ็มแอล

- บจก.เอ็นคูปอง

77 3% 67  3% 49 2%

รวม 2,697 100% 2,317 100% 2,730 100%

หน่วย : ล้�นบ�ท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 คณะกรรมก�รตรวจสอบของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ 3 ท่�น โดยมี 

น�ยปกรณ์ บริม�สพร เป็นประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ น�ยเชวง จริยะพิสุทธิ์ และ น�ยโยธิน เนื่องจำ�นงค์ เป็นกรรมก�รตรวจสอบ

 ในปี 2553 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวล�ประม�ณ 4 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร

ของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยมีกรรมก�รตรวจสอบทั้ง 3 ท่�น เข้�ร่วมประชุมพร้อมกันทุกคร้ัง ในก�รประชุมทุกคร้ังมีว�ระก�รประชุมร่วมกับ 

ผู้สอบบัญชี และมีว�ระก�รประชุมร่วมกับผู้จัดก�รสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนได้ประชุมร่วมกับผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทในว�ระที่เกี่ยวข้อง 

จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วข้�งต้นคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นดังนี้

 1. งบก�รเงินประจำ�ปี 2553 ของบริษัทมีคว�มเหม�ะสม และไม่พบร�ยก�รใดที่อ�จมีผลกระทบอันเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินดังกล่�ว

 2. ระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทมีคว�มเหม�ะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภ�พ ปัจจุบันสำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในมีพนักง�นที่มี 

  ประสบก�รณ์ในด้�นตรวจสอบภ�ยในจำ�นวน 3 ท่�น เพื่อดูแลและรับผิดชอบง�นด้�นนี้

 3. ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันที่ปร�กฏในปี 2553 เป็นร�ยก�รที่เป็นธุรกิจต�มปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และ ไม่พบร�ยก�รใดที่ผิดปกติ

 4. บรษิทัไดป้ฏบิตัอิยู่ในกรอบของกฎหม�ยว�่ดว้ยหลักทรัพย์และตล�ดหลกัทรัพย์ ตลอดจนขอ้กำ�หนด และกฎหม�ยอืน่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกจิ 

  ของบริษัท

 5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2553 ได้แก่ น�ยวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขท่ี 3183 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

  ในปี 2553 เป็นปีที่ส�ม เป็นบุคคลที่เหม�ะสมเพร�ะมีคว�มรู้และเป็นอิสระตลอดจนมีประสบก�รณ์ในก�รสอบบัญชีม�เป็นเวล�ย�วน�น

 สำ�หรับก�รพิจ�รณ�คัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2554 คณะกรรมก�รตรวจสอบเสนอให้แต่งตั้งน�ยวิเชียร 

ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3183 หรือน�ยวินิจ ศิล�มงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3378 หรือน�ยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญ�ติเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำ�ปี 2554

 

          (น�ยปกรณ์ บริม�สพร) 

                  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี  2553
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 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในฐ�นะกรรมก�รของบริษัทจดทะเบียนฯ ในก�รกำ�กับดูแลให้ร�ยง�น

ท�งก�รเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำ�ขึ้นมีข้อมูลท�งบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในส�ระสำ�คัญ โปร่งใส เปิดเผยอย่�งเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ของบริษัทฯ ป้องกันก�รทุจริตและก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติ ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงอ�จทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เป็นร�ยก�ร

ท�งก�รค้�อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ใช้นโยบ�ยบัญชีท่ีเหม�ะสมและถือปฏิบัติโดย

สม่ำ�เสมอ ตลอดจนมกี�รพจิ�รณ�ถงึคว�มสมเหตสุมผล ประโยชนส์งูสดุ ก�รปฏบัิตติ�มกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง คว�มรอบคอบระมดัระวัง

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินและงบก�รเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดคว�มเชื่อมั่นต่อร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ คณะกรรมก�รบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ประกอบดว้ย กรรมก�รอสิระผูซ้ึง่มคีณุสมบตัคิรบถว้นต�มขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กบั

ตล�ดทุน ทำ�หน้�ที่สอบท�นให้บริษัทฯ มีก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และก�รดำ�เนินง�นอย่�งถูกต้องเพียงพอ มีก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�รที่เกี่ยวโยง

กัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้มีคว�มโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีคว�มเพียงพอของระบบบริห�รคว�มเสี่ยง 

ก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รกำ�กับดูแลของบริษัทฯ ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีคว�มครบถ้วนเพียงพอ และเหม�ะ

สมของกระบวนก�รตดิต�มก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบ�ยต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

และประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุ คณะกรรมก�รตรวจสอบไดร้�ยง�นคว�มเหน็เรือ่งนีต้อ่คณะกรรมก�รบรษิทัแลว้ในร�ยง�นคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ ซึ่งปร�กฏในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (56-1) และร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท 

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯโดยรวม อยู่ในระดับที่น่�พึงพอใจ ส�ม�รถให้คว�มมั่นใจอย่�งมี

เหตุผลต่อคว�มน่�เชื่อถือได้ของงบก�รเงินและงบก�รเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้

แสดงคว�มเห็นว่�งบก�รเงิน ได้แสดงฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติต�ม

ม�ตรฐ�นก�รบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มกี�รใชน้โยบ�ยบญัชทีีเ่หม�ะสม และถือปฏบัิตอิย่�งสม่ำ�เสมอ เปิดเผยขอ้มลูอย่�งโปร่งใส เพยีงพอ และปฏบิตัิ

ถูกต้องต�มกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       น�ยธน�ชัย ธีรพัฒนวงศ์     น�ยธนะชัย สันติชัยกูล

         ประธ�นกรรมก�รบริษัท   ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินประจำาปี 2553
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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 งบก�รเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 มีกำ�ไรจ�ก

ก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได้ ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ กำ�ไรจ�กก�รต่อรองร�ค�ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมม�เป็นบริษัทย่อย 

ก�รกลับร�ยก�รหนี้สงสัยจะสูญ และก�รตั้ง ค่�เผื่อสินค้�ล้�สมัยของสินค้�คงเหลือ บริษัทจะมีผลก�รดำ�เนินง�นเป็นกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 155.83 ล้�น

บ�ท ห�กรวมภ�ษีเงินได้ 54.86 ล้�นบ�ท ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 122.25 ล้�นบ�ท กำ�ไรจ�กก�รต่อรองร�ค�ซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมม�เป็นบริษัทย่อย 90.83 ล้�นบ�ท ก�รกลับร�ยก�รหนี้สงสัยจะสูญ 2.51 ล้�นบ�ท และก�รตั้งค่�เผื่อสินค้�ล้�สมัยของสินค้�คงเหลือ 

2.94 ล้�นบ�ท ผลประกอบก�รสำ�หรับปี 2553 จะแสดงเป็นกำ�ไรสุทธิ 313.62 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลข�ดทุนสุทธิ 

46.50 ล้�นบ�ท โดยผลก�รดำ�เนินง�นของ กลุ่มบริษัทมีส�ระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

 1 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�รในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเวล�เดียวกันของปี 2552 เนื่องจ�ก ร�ยได้จ�กก�รข�ย 

  โฆษณ�เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยม�จ�กร�ยได้โฆษณ�จ�กสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ร�ยได้โฆษณ�จ�กสื่อทีวีและวิทยุเพิ่มขึ้น 

  ร้อยละ 34 และร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รข่�วส�รและโฆษณ�ผ่�นสื่อระบบอิเลคทรอนิคส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 อย่�งไรก็ต�มร�ยได้จ�ก 

  ก�รจำ�หน่�ยสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 5 โดยร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 3 และร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยหนังสือ 

  พ๊อคเก็ตบุ๊คส์และก�ร์ตูนลดลงร้อยละ 7 นอกจ�กนี้ ร�ยได้จ�กบริก�รรับขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 

 

 2. ต้นทุนข�ยและค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวล�เดียวกันของปี 2552 ส่วนใหญ่ม�จ�ก 

  ต้นทุนกระด�ษและวัสดุก�รผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ในขณะที่ต้นทุนหนังสือลดลง ร้อยละ 64 สอดคล้องกับร�ยได้ที่ลดลง

 กล่�วโดยสรุป ผลก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2553 กลุ่มบริษัทร�ยง�นกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได้ 

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ กำ�ไรจ�กก�รต่อรองร�ค�ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมม�เป็นบริษัทย่อย ก�รกลับร�ยก�รหนี้สงสัยจะสูญ

และก�รตั้งค่�เผื่อสินค้�ล้�สมัยของสินค้�คงเหลือ บริษัทจะมีผลก�รดำ�เนินง�นเป็นกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 155.83 ล้�นบ�ท ห�กรวมภ�ษีเงินได้ 54.86 

ล้�นบ�ท ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 122.25 ล้�นบ�ท กำ�ไรจ�กก�รต่อรองร�ค�ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมม�เป็นบริษัทย่อย 

90.83 ล้�นบ�ท ก�รกลับร�ยก�รหนี้สงสัยจะสูญ 2.51 ล้�นบ�ทและก�รตั้งค่�เผื่อสินค้�ล้�สมัยของสินค้�คงเหลือ 2.94 ล้�นบ�ท จะแสดงเป็นกำ�ไร

สุทธิ 313.62 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี ผลข�ดทุนสุทธิ 46.50 ล้�นบ�ท

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท



 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 124,174,806 160,710,114 41,205,582 84,838,266 

เงินลงทุนชั่วคราว 7 120,029,907 152,000,000 - -

ลูกหนี้การคา 8 768,061,668 648,387,731 481,414,734 378,946,169 

รายไดคางรับ 139,744,346 108,723,950 71,770,490 74,147,896 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 609,323 27,145,507 276,338,112 198,388,654 

ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน

   รับคืนภายในหนึ่งป - 253,590,000 - 253,590,000 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 - - 185,000,000 107,000,000 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

   ที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 5 - - 84,000,000 -

สินคาคงเหลือ   9 230,168,971 295,973,332 117,833,884 234,115,632 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10 158,708,903 113,933,037 79,896,764 68,360,470 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,541,497,924 1,760,463,671 1,337,459,566 1,399,387,087 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 11 26,598,831 25,473,790 617,860,173 604,534,570 

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 12 951,560 951,207 951,560 951,207 

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 13 15,591,086 14,256,356 15,591,086 14,256,356 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 - - 167,000,000 -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 14 1,805,370,197 1,162,965,967 449,021,448 468,921,888 

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 

สินทรัพยไมมีตัวตน 15 93,893,339 101,208,933 63,862,167 78,762,281 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 16 186,093,353 206,871,813 147,675,178 174,103,028 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,164,498,366 1,547,728,066 1,497,961,612 1,377,529,330 

รวมสินทรัพย 3,705,996,290 3,308,191,737 2,835,421,178 2,776,916,417 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 17 652,811,600 592,707,572 581,978,740 531,780,348 

เจาหนี้การคา 18 156,647,532 183,676,154 281,437,335 176,566,110 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 300,984,496 367,048,000 193,200,000 280,000,000 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5, 17 - 10,000,000 - 10,000,000 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17 27,224,473 - 498,369 -

ภาษีเงินไดคางจาย 22,185,899 14,395,250 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 411,786,121 446,909,481 244,587,044 421,509,239 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,571,640,121 1,614,736,457 1,301,701,488 1,419,855,697 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 686,746,116 671,988,007 548,326,116 490,060,008 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 17 67,036,381 - 931,496 -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 17, 20 129,824,729 171,091,486 127,349,251 145,891,066 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 883,607,226 843,079,493 676,606,863 635,951,074 

รวมหนี้สิน 2,455,247,347 2,457,815,950 1,978,308,351 2,055,806,771 

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 21

   ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 

   ทุนที่ออกและชําระแลว 1,647,740,300 1,647,740,300 1,647,740,300 1,647,740,300 

สวนเกินทุน 22

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 4,136 4,136 4,136 4,136 

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 75,940,998 58,419,867 - -

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

   การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (1,357,246) (2,334,123) (1,357,246) (2,334,123)

ขาดทุนสะสม (656,378,076) (970,002,580) (789,274,363) (924,300,667)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 1,065,950,112 733,827,600 857,112,827 721,109,646 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 184,798,831 116,548,187 -                   -                   

รวมสวนของผูถือหุน 1,250,748,943 850,375,787 857,112,827 721,109,646 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,705,996,290 3,308,191,737 2,835,421,178 2,776,916,417 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)
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งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได 5

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 2,696,706,555 2,317,226,534 1,555,585,670 1,637,173,952 

รายไดคาเชาและบริการ 92,917,587 108,168,427 30,644,690 198,916,734 

ดอกเบี้ยรับ 3,083,849 21,599,704 29,232,283 28,234,413 

เงินปนผลรับ 11 313,294           125,731               78,233,171 50,875,715 

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ 4 90,827,396      - - -

รายไดอื่น 24 51,122,809 82,386,677 211,913,015 146,149,152 

รวมรายได 2,934,971,490 2,529,507,073 1,905,608,829 2,061,349,966 

คาใชจาย 5

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ  1,690,290,824 1,702,267,839 1,006,063,892 1,334,703,337 

คาใชจายในการขาย 25 225,165,115 166,012,292 243,776,685 249,438,835 

คาใชจายในการบริหาร 26 463,472,522    406,106,975        349,707,213    285,472,475    

คาตอบแทนผูบริหาร 27 129,904,594    108,814,855        80,018,424      81,148,575      

รวมคาใชจาย 2,508,833,055 2,383,201,961 1,679,566,214 1,950,763,222 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

   ในบริษัทรวม (สุทธิจากภาษีเงินได) 122,249,048 (46,160,766) - -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 548,387,483 100,144,346 226,042,615 110,586,744

ตนทุนทางการเงิน 5, 29 (112,083,988) (118,160,752) (91,016,311) (94,822,622)

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 436,303,495 (18,016,406) 135,026,304 15,764,122 

ภาษีเงินได 30 (54,857,417) (32,281,207) - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 381,446,078 (50,297,613) 135,026,304 15,764,122 

สวนของกําไร (ขาดทุน) ที่เปนของ

   ผูถือหุนของบริษัท 31 313,624,504 (46,499,624) 135,026,304 15,764,122 

   ผูถือหุนสวนนอย 67,821,574 (3,797,989) - -

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 381,446,078 (50,297,613) 135,026,304 15,764,122 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 31 1.90                 (0.28)                   0.82 0.09 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ผลกําไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง รวมสวน สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุนสามัญ จากการเปลี่ยนแปลง ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ของบริษัทยอย ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม ของบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 1,647,740,300  4,136             -                  (2,493,608)         (875,378,877)  769,871,951     102,318,124    872,190,075       

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงิน 3 -                    -                 -                  -                     (48,124,079)    (48,124,079)     - (48,124,079)        

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,740,300  4,136             -                  (2,493,608)         (923,502,956)  721,747,872     102,318,124    824,065,996       

สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย -                    -                 58,419,867      -                     -                  58,419,867       - 58,419,867         

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

   เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

      การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรู

         ในสวนของผูถือหุน -                    -                 -                  159,485 -                  159,485 - 159,485

รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                 58,419,867      159,485             -                  58,579,352       - 58,579,352         

ขาดทุนสําหรับป -                    -                 -                  -                     (46,499,624) (46,499,624)     (3,797,989)       (50,297,613)        

รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                    -                 58,419,867 159,485 (46,499,624) 12,079,728 (3,797,989)       8,281,739           

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น -                    -                 -                  -                     -                  -                   18,028,052      18,028,052         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,647,740,300  4,136             58,419,867      (2,334,123)         (970,002,580)  733,827,600     116,548,187    850,375,787       

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ผลกําไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน สวนเกิน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง รวมสวน สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน มูลคาหุนสามัญ จากการเปลี่ยนแปลง ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ของบริษัทยอย ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม ของบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,647,740,300  4,136             58,419,867      (2,334,123)         (928,419,137)  775,411,043     116,548,187    891,959,230       

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงิน 3 -                    -                 -                  -                     (41,583,443)    (41,583,443)     -                   (41,583,443)        

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,740,300  4,136             58,419,867      (2,334,123)         (970,002,580)  733,827,600     116,548,187    850,375,787       

สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย -                    -                 17,521,131      -                     -                  17,521,131       -                   17,521,131         

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

   เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

      การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรู

         ในสวนของผูถือหุน -                    -                 -                  976,877             -                  976,877 -                   976,877

รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                 17,521,131      976,877             -                  18,498,008       -                   18,498,008         

กําไรสําหรับป -                    -                 -                  -                     313,624,504 313,624,504 67,821,574      381,446,078       

รวมสวนของรายไดที่รับรู -                    -                 17,521,131      976,877             313,624,504   332,122,512     67,821,574      399,944,086       

สวนของผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้น -                    -                 -                  -                     -                  -                   429,070           429,070              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,647,740,300  4,136             75,940,998      (1,357,246)         (656,378,076)  1,065,950,112  184,798,831    1,250,748,943    

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม)

(บาท)



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ผลกําไร (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน จากการเปลี่ยนแปลง ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม ของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 1,647,740,300 4,136 (2,493,608) (891,940,710) 753,310,118 

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงิน 3 -                    -                    -                        (48,124,079) (48,124,079)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,740,300 4,136 (2,493,608) (940,064,789) 705,186,039 

ผลกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง

   เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

      การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                    -                    159,485                -                    159,485            

รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                    159,485                -                    159,485            

กําไรสําหรับป -                    -                    -                        15,764,122       15,764,122       

รวมสวนของรายไดที่รับรู -                    -                    159,485                15,764,122       15,923,607       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 1,647,740,300 4,136 (2,334,123) (924,300,667) 721,109,646 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)

(บาท)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

ผลกําไร(ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน จากการเปลี่ยนแปลง ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม ของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,647,740,300 4,136 (2,334,123) (882,717,224) 762,693,089 

ผลสะสมจากการปรับปรุงงบการเงิน 3 -                    -                    -                       (41,583,443)      (41,583,443)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 1,647,740,300 4,136 (2,334,123) (924,300,667) 721,109,646 

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  

   เงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน

      การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมสุทธิที่รับรูในสวนของผูถือหุน -                    -                    976,877                -                    976,877            

รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                    -                    976,877                -                    976,877            

กําไรสําหรับป -                    -                    -                       135,026,304     135,026,304     

รวมสวนของรายไดที่รับรู -                    -                    976,877                135,026,304     136,003,181     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,647,740,300 4,136 (1,357,246) (789,274,363) 857,112,827 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม)

(บาท)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
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งบกระแสเงินสด  

2553 2552 2553 2552

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 381,446,078 (50,297,613) 135,026,304 15,764,122 

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 218,669,766 173,214,949 71,763,927 70,878,991 

ดอกเบี้ยรับ (1,439,498) (1,867,490) (27,587,932) (8,502,199)

(1,644,351) (19,732,214) (1,644,351)       (19,732,214)     

ตนทุนทางการเงิน 112,083,988 118,160,752 91,016,311 94,822,622 

เงินปนผลรับ (313,294)          (125,731)             (78,233,171) (50,875,715)

หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (2,511,507) 14,176,581 (2,719,464) 19,050,093 

ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 2,944,654 12,148,141 - -

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดบัญชี - 3,826,490 - -

กําไรจากการตอรองราคาซื้อ (90,827,396) -                      - -

ขาดทุน (กําไร) จากการขายสินทรัพย 8,704,601 (11,499,916) 4,970,568        (1,733,831)       

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,688,016 -                      1,688,016        -

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (3,074,920) (21,391,695) (5,600,000)       (28,500,000)     

- - 5,425,000        -

(358,206)          (3,000,000)          (5,783,206)       (28,769,722)     

(122,249,048) 46,160,766 - -

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - 904,040 - 860,563           

ภาษีเงินได 54,857,417 32,281,207 - -

557,976,300 292,958,267 188,322,002 63,262,710 

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับรูรายไดดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเชากลับคืน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย

บริษัทยอยและเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น

สวนแบงขาดทุน (กําไร) สุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

งบกระแสเงินสด

2553 2552 2553 2552

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

ลูกหนี้การคา (66,711,648) 28,915,177 (100,161,815) 70,624,391 

รายไดคางรับ (31,020,396) 9,424,251 2,377,407 7,055,484 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 26,948,224 (15,454,561) (77,536,744) (30,634,621)

253,590,000 - 253,590,000 -

สินคาคงเหลือ 117,039,909 121,241,100 116,281,747 88,791,293 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (18,592,812) (166,558,508) (11,536,294) (161,394,486)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 18,798,533 111,948,852 23,910,742 118,962,154 

เจาหนี้การคา (88,763,270) 75,355,535 104,871,226    48,804,574      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (187,241,658) (64,968,133) (181,357,244) 27,042,096 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (62,471,854) 40,371,686 (3,288,702) 20,267,786 

จายดอกเบี้ย (112,083,988) (118,160,752) (86,581,264) (94,822,622)

จายภาษีเงินได (47,066,768) (38,492,675) - -                   

360,400,572 276,580,239 228,891,061 157,958,759 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 1,439,498        1,867,490            27,587,932      8,502,199        

รับเงินปนผล 313,294           125,731               78,233,171      50,875,715      

เงินลงทุนชั่วคราว 31,970,093      (152,000,000)      - -

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (225,000,000) (26,000,000)

- - 85,000,000 7,000,000 

- - (288,000,000) -

- - 99,000,000 -

(25,338,162)     (40,167,969)        (17,325,603)     (40,167,969)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 9,600,000 43,500,000 9,600,000        43,500,000 

ซื้ออุปกรณ (393,771,360) (49,557,358) (304,804,734) (16,081,750)

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (50,322,488) (36,651,030) (20,108,962) (7,560,804)

ขายอุปกรณ 42,810,175 40,190,807 288,039,816 8,602,559 

ขายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 355,140           - 355,140           -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (382,943,810) (192,692,329) (267,423,240) 28,669,950 

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับจากลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน



  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2553 2552 2553 2552

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

60,104,028 (57,482,054) 50,198,392 (21,302,943)

- 10,000,000          170,000,000    45,000,000      

(10,000,000)     - (180,000,000)   (40,000,000)     

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น 6,734,200        - 1,429,865        -

312,498,000    - 240,000,000    -

(364,791,438) (254,758,000) (269,520,000) (202,750,000)

เงินสดจายคาธรรมเนียมเงินกูยืมระยะยาว (3,600,000)       - (3,600,000)       -

(13,608,762)     (8,700,937) (13,608,762)     (8,700,937)

เงินปนผลจายใหผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย (34,680,204)     (9,750,000)          - -

36,000,000      145,000,000        - -

(2,647,894)       (4,060,000)          - -

(13,992,070) (179,750,991) (5,100,505) (227,753,880)

(36,535,308) (95,863,081) (43,632,684) (41,125,171)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 160,710,114 256,573,195 84,838,266 125,963,437 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 124,174,806 160,710,114 41,205,582 84,838,266 

เงินสดจายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น

เงินสดรับจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   สถาบันการเงิน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ข้อมูลท่ัวไป 
2  เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
3  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4  การเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย และการซื้อธุรกิจ 
5  รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  เงินลงทุนชั่วคราว 
8  ลูกหน้ีการค้า  
9  สินค้าคงเหลือ  
10  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
11  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
12  เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
13  เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 
14  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
16  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
17  หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 
18  เจ้าหน้ีการค้า 
19  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
20  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 
21  ทุนเรือนหุ้น 
22  ส่วนเกินทุนและส ารอง 
23  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
24  รายได้อื่น 
25  ค่าใช้จ่ายในการขาย 
26  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
27  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

28  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
29  ต้นทุนทางการเงิน 
30  ภาษีเงินได้ 
31  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
32  เครื่องมือทางการเงิน 
33  ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
34  หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 
35  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
36  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
37  การจัดประเภทรายการใหม่ 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีได้รับอนุมัตใิห้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที ่1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 
   ประเทศ  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

   ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ  ที่กิจการจัดตั้ง  2553  2552 

บริษัทย่อยทางตรง      
บริษัท เนชั่น อินเตอร์แนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์  
จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  77.65  99.99 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
(มหาชน) 

สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  62.14  62.83 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด จัดส่งสิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ผลิตและจัดจ าหน่าย

หนังสือพิมพ์ฉบับ
ภาษาอังกฤษและสื่อโฆษณา 

 ประเทศไทย  99.99  99.99 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด  ผลิตและจัดจ าหน่าย  ประเทศไทย  99.99  99.99 
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด) หนังสือพิมพ์ และสื่อโฆษณา       
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด  ผลิตและจัดจ าหน่าย  ประเทศไทย  99.97  99.97 
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด) หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณาและ       
 สื่อการศึกษา       
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  สิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  99.94  99.94 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด บริการด้านการพิมพ์  ประเทศไทย  84.50  84.50 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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   ประเทศ  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ  ที่กิจการจัดตั้ง  2553  2552 

บริษัทย่อยทางอ้อม        
บริษัท เนชั่น พริ้นต้ิง เซอร์วิส จ ากัด  บริการด้านการพิมพ์  ประเทศไทย  84.49  - 
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นต้ิง         
   เซอร์วิส จ ากัด)        
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด สิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  77.63  99.99 
บริษัท เอ็นคูปอง จ ากัด จ าหน่ายสินค้าและบริการ  ประเทศไทย  77.63  - 
 ทางอินเตอร์เน็ต       
        
กิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อม        
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด สิ่งพิมพ์  ประเทศไทย  38.82  49.99 

 
เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมตใินเรื่องที่มีสาระส าคัญดังน้ี 

 
1. อนุมัติแผนการน าบริษัท ย่อย 2 บริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  99.99 ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์

เนชั่นแนล  เอ็ดดูเทนเมนท์  จ ากัด (มหาชน)   ("NINE") และบริษัท  เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด      
("NBC") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังน้ี 
1.1  อนุมัติแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและประชาชนและ
บุคคลท่ัวไปเป็นครั้งแรก  (“IPO”) จ านวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.65 
ของทุนช าระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย 
1.2  อนุมัติแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NBC ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและประชาชนและ
บุคคลท่ัวไปเป็นครั้งแรกจ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของทุน
ช าระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย 

 
2.  อนุมัติการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน NINE จ านวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น พร้อมกับการท า IPO ของ 

NINE 
 

3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น        
(Pre-emptive Right) จ านวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.59   ของ
ทุนช าระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย 
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4. อนุมัติการเปล่ียนแปลงส่วนของทุนของ NBC ดังน้ี 
4.1  อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ NBC จาก 240,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท    
โดยการลดจ านวนหุ้นลง เป็นจ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสม 
4.2  อนุมัติการแปรสภาพ NBC จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
4.3  อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น NBC จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท 
4.4  อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ NBC จาก 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน  170,000,000 บาท   
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและแก่ประชาชนและบุคคลท่ัวไปเป็นครั้งแรก
เป็นจ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
4.5  อนุมัติให้น าหุ้นของ NBC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 

5. อนุมัติการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน NBC จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น พร้อมกับการท า IPO ของ 
NBC 

 

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NBC ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น        
(Pre-emptive Right) จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของ
ทุนช าระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย 

 

7. อนุมัติให้เสนอท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการน าบริษัทย่อย 2 บริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ  

 

8. อนุมัติให้เสนอท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ ก าหนดสัดส่วนให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออก
ใหม่ของบริษัทย่อย 2 บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

9. อนุมัตกิ าหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 20 มีนาคม 2552 
 
เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องที่มีสาระส าคัญดังน้ี 
 

1. อนุมัติแผนการน าบริษัท ย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
("NINE") และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ("NBC") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ดังน้ี 
1.1  อนุมัติแผนการน า NINE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
1.2  อนุมัติแผนการน า NBC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
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2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู     
เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ("NINE") และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ("NBC") ให้แก่        
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 
 
2.1 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE จ านวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 

2.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ N BC จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

3.  รับทราบการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน NINE จ านวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น พร้อมกับการท า IPO ของ 
NINE 

 

4. รับทราบการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน NBC จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น พร้อมกับการท า IPO ของ 
NBC 

 
ในเดือนตุลาคม  2553 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)”)      
ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชนจ านวน  15,000,000 หุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ         
2.40 บาท (ทุน 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.40 บาท) บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และหุ้นของบริษัทย่อยเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ 
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจ านวนเงิน 2.65        
ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่ 
 
นอกจากน้ีบริษัทได้ขายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวจ านวน 4 ล้านหุ้น พร้อมกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนใน
ราคาหุ้นละ 2.40 บาท เป็นจ านวนเงิน 9.60 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็น
ร้อยละ 77.65 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 
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2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ ไทย และจัดท าเป็นภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษได้จัดท าขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินน้ีจัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้
แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง การตีความและ แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ( “สภาวิชาชีพบัญชี ”) กฎระเบียบ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง และจัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย    
 

ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหม่ ดังน้ี 
 

              ฉบับเดมิ                      ฉบับใหม่                                 เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101  หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102  การรับรู้รายได้ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103  การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104  การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ี                
ที่มีปัญหา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี         
และตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106  การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจ             
เฉพาะด้านการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
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กลุ่มบริษัทได้ใช้ แม่บทการบัญชี   (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดท าและน าเสนองบการเงินซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ระหว่างปี 2553 และมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใช้แม่บทการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่น้ีไม่มี
ผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไม่มี     
ผลบังคับในปัจจุบันและไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้
ออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 
 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและ                       
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย์ 
หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 

 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

  
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย  และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (รวมกันเรียกว่า           
“กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม  
 
บริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกัน
กับของกลุ่มบริษัท 
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กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน เป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ใน
สัญญาและได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการด าเนินงาน งบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษัทได้รวมสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยใช้วิธีรวมตาม
สัดส่วน และน าเฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัทมารวมกับรายการชนิดเดียวกันตามเกณฑ์แต่ละบรรทัด นับแต่วันที่
มีการร่วมควบคุมจนถึงวันที่การร่วมควบคุมสิ้นสุดลง 
 

บริษัทร่วม 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญโดยมีอ านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว   การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ
ถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่เม่ือกลุ่มบริษัทมีอ านาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 งบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่ายและการเคลื่อนไหวของส่วนของเจ้าของของบริษัทร่วม นับจาก
วันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญสิ้นสุดลง  เม่ือผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับ
ปันส่วนจากบริษัทร่วมมีจ านวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้           
ส่วนผลขาดทุน  เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะช าระภาระผูกพัน
ของบริษัทร่วม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนน้ัน ขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เม่ือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น 

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบก าไรขาดทุน 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถาม ถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

 (ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ี                   
ในอนาคตของลูกค้า  ลูกหน้ีจะถูกตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 

 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 
 

ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และ       
สภาพปัจจุบัน  ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วน            
ของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดับก าลังการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการขาย  
 

กลุ่มบริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือดังน้ี 
 

สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต – หนังสือ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก/ทุนถัวเฉลี่ย 
   

วัตถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง/ทุนถัวเฉลี่ย 
   

วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่น ๆ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย 
   

งานระหว่างผลิต - แสดงมูลค่าต้นทุนของการผลิตท่ีอยู่ระหว่าง 
  การผลิตและถ่ายท า ซึ่งจะบันทึกเป็นต้นทุนเม่ือได้ 
  โอนสิทธิและส่งมอบหรือเม่ือได้ออกอากาศแล้ว 
   

งานพิมพ์ระหว่างท า - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย 
 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงส าหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 
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(ฉ) เงินลงทุน  
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชี
โดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น 
 
ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก าหนด 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในงบก าไร
ขาดทุน   
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันท่ีรายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในงบก าไรขาดทุน 
 
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่  การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
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(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  
 
สินทรัพย์ที่เช่า 
 
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าน้ันๆ ได้จัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  อุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหน้ีตาม
สัญญา เพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในงบก าไรขาดทุน 
 
ค่าเสื่อมราคา 
 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 และ 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ที่เช่า 5 และ 10 ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 
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 (ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด  แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจ าหน่ายและบันทึกในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แสดงได้ดังน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 5 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิหนังสือ พิจารณาจากจ านวนเงินตัดจ าหน่ายที่สูงกว่าระหว่าง

วิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาสามปี และการค านวณ
ตามจ านวนเล่มของหนังสือท่ีพิมพ์และจ าหน่ายได้
ภายใต้สัญญาลิขสิทธ์ิน้ัน ๆ 

 
(ฌ) การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่    
ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด  
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก าไรขาดทุน  เว้นแต่เม่ือมีการกลับรายการ  
การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลา
ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบก าไร
ขาดทุนโดยไม่ ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบก าไรขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์  หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินน้ันๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบก าไรขาดทุน 
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การค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ 
ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ันเก่ียวข้องด้วย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง  
และการเพิ่มขึ้นน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้  การกลับรายการจะถูกบันทึกในงบก าไร
ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้
โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ  ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน                   
ณ ทุกวันที่ท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

 
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน 

 
(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
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(ฏ)  ผลประโยชน์พนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  

 
 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทอนุญาตให้กรรมการและพนักงานมีสิทธิซื้อหุ้นของ กลุ่มบริษัท
ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด จ านวนเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิสุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สิทธิ จะถูกรับรู้ใน        
ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเม่ือมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นแล้ว 

 
(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น                
อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่าย
ไปเพื่อช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหน้ีสินได้อย่างน่าเชื่อถือ  ถ้าผลกระทบดังกล่าว
มีจ านวนที่เป็นสาระส าคัญ ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตรา
คิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค านึงภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อหน้ีสิน 

 

(ฑ) รายได้ 
 

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายได้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส าคัญไป
ให้กับผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วน้ันหรือมี      
ความไม่แน่นอนที่มีนัยส าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัด
มูลค่าของจ านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืน
สินค้า  รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 
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บริษัทรับรู้รายได้ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการเป็นสมาชิก ในขณะที่ปีก่อนๆ บริษัทรับรู้รายได้
ดังกล่าวเม่ือได้รับเงินจากสมาชิก การเปล่ียนแปลงดังกล่าวซึ่งมีผลต้ังแต่ปีปัจจุบัน เพื่อให้รายได้ที่รับรู้สัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปีก่อนๆ  ย้อนหลัง โดยถือเสมือน
ว่าบริษัทได้ใช้เกณฑ์ใหม่น้ีมาตั้งแต่ต้น ซึ่งมีผลท าให้ ก าไรในงบการเงินรวมและ  งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 
2553 ลดลงจ านวน 11.97 ล้านบาท (2552: ขาดทุนลดลงจ านวน 6.54 ล้านบาท ) ก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 2553 ลดลง 
0.07 บาท (2552: ขาดทุนต่อหุ้นลดลง 0.04 บาท ) ขาดทุนสะสม ณ วันท่ี  1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น จ านวน 41.58  
ล้านบาท (1 มกราคม 2552 : เพิ่มขึ้น 48.12 ล้านบาท)  และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้น 
จ านวน 41.58 ล้านบาท 
 
รายได้ค่าเช่า 
 
รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  เงินปันผลรับบันทึกในงบก าไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท               
มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 

(ฒ) ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในงบก าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า   
 
ต้นทุนทางการเงิน 

 
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบันทึกในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น  ยกเว้น                 
ในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน ามาใช้เองหรือเพื่อขาย   ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่า
การเงินบันทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
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(ณ) ภาษีเงินได้  
 
ภาษีเงินได้จากก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระโดย
ค านวณจากก าไรประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี  โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกับรายการในปีก่อน ๆ 

 
4 การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย และการซื้อธุรกิจ  

 
เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2553 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ( “บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ”) ได้ซื้อหุ้นของบริษัท 
เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ( “NPS”) (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด) จ านวนร้อยละ 51.01 
จากผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย โดยช าระเป็นเงินสดจ านวน 8.03 ล้านบาท มีผลท าให้บริษัทย่อยดังกล่าวมีสัดส่วนการถือหุ้น
ใน NPS เพิ่มจากร้อยละ 48.99 เป็นร้อยละ 99.99 และเปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย 
 
ดังน้ัน ในปี 2553 กลุ่มบริษัทได้น างบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท เนชั่น พริ้งติ้ง เซอร์วิส จ ากัด มาจัดท างบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากกลุ่มบริษัทเริ่มมีอ านาจควบคุมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
ของบริษัทดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2553 
 
บริษัทที่ซื้อมามีรายได้รวมเป็นจ านวน 1 43.62  ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิเป็นจ านวน 46.15 ล้านบาท รวมอยู่ใน                
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ถ้าการซื้อกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 รายได้รวมและขาดทุนสุทธิของบริษัทที่ถูกซื้อท่ีจะ
รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 3 1 ธันวาคม 2553 จะมีจ านวนเงิน 294.99 ล้านบาท 
และ 195.05 ล้านบาท ตามล าดับ 
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สินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ถูกซื้อ ณ วันท่ีซื้อธุรกิจประกอบด้วยรายการต่อไปน้ี 
 
 มูลค่าที่รับรู้  ปรับปรุงมูลค่า  ยอดตามบัญชี 
 ณ วันที่  ยุติธรรม  ณ วันที่ 
 22 มิถุนายน 2553    22 มิถุนายน 2553 
 (พันบาท) 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 9,520  -  9,520 
ลูกหน้ีการค้า 50,741  -  50,741 
สินค้าคงเหลือ 54,180  -  54,180 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 23,221  -  23,221 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 454,578  (33,871)  488,449 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,201  -  1,201 
เจ้าหน้ีการค้า (106,000)  -  (106,000) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (151,000)  -  (151,000) 
หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ      
   ภายในหน่ึงปี (22,317)  -  (22,317) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (39,187)  -  (39,187) 
หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (81,132)  -  (81,132) 
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ 193,805  (33,871)  227,676 
ส่วนได้เสียในกิจการที่ซื้อ (ร้อยละ) 51.01     
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ – ที่ได้รับ 98,860     
ก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ 
   การรวมธุรกิจ 

(90,827)     
ส่ิงตอบแทนในการซื้อที่ได้จ่ายไป 8,033     
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5 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการ
เป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน  รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันได้
ก าหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   
 
ความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือ
เป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัทมีดังน้ี  
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง 

/สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 62.14 
ในปี 2553 และร้อยละ 62.83 ในปี 2552  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล                
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 77.65 
ในปี 2553 และร้อยละ 99.99 ในปี 2552         
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด  
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด) 

ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 
และมีกรรมร่วมกัน 

บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด  
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด) 

ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.94  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 84.50  
และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)ถือหุ้น     
ร้อยละ 99.99  และมีกรรมการร่วมกัน 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เอ็นคูปอง จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น        
ร้อยละ 99.98 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกันที่บริษัท เนชั่น 
อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49.99  และ               
มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เนชั่น พริ้นต้ิง เซอร์วิส จ ากัด  
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง 
เซอร์วิส จ ากัด) 

ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในปี 2553 
และร้อยละ 48.99 ในปี 2552 และ                
มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอร์มเมชั่น 
เซอร์วิส จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45  และ
มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ไทย พอร์ทัล จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด 
(เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด ) 
ถือหุ้นร้อยละ 19   

บริษัท เนชั่น พรอพเพอร์ตี้ส ์จ ากัด ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น    
ร้อยละ 18   

บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จ ากัด ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น    
ร้อยละ 8.6   

บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์ 
   เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

ไทย เป็นบริษัทที่มีกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กันกับบริษัท  

บริษัท มีเดีย พัลซ์ จ ากัด ไทย เป็นบริษัทที่มีกรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กันกับบริษัท 

บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จ ากัด ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น    
ร้อยละ 19  (เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการ
ช าระบัญชี) 

บริษัท เนชั่น พริ้นต์ติ้ง คอมเพล็กซ์ จ ากัด ไทย เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกัน บริษัทถือหุ้น    
ร้อยละ 19  (เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการ
ช าระบัญชี) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปน้ี: 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

ขายสินค้า การให้บริการและอื่น ๆ ราคาซื้อขายทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน  
ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่าย อัตราต้นทุนปันส่วนตามราคาทุนที่เกิดขึ้นจริงและตามอัตรา                   

ทีต่กลงร่วมกัน 
ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม อัตราซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน  
 

รายการที่ส าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได้ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินค้าและการให้บริการ -  -  163,282  295,779 
ดอกเบี้ยรับ -  -  27,402  7,232 
รายได้อื่น -  -  180,919  75,923 
ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ -  -  254,000  - 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนในการให้บริการและค่าใช้จ่าย -  -  816,455  551,469 
ต้นทุนทางการเงิน -  -  1,255  303 

        

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
ขายสินค้าและการให้บริการ 65,017  66,251  3,290  2,029 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนในการให้บริการและค่าใช้จ่าย 4,185  2,579  717  1,070 
        

บริษัทร่วม        
ขายสินค้าและการให้บริการ 21,968  50,070  121  647 
ค่าพิมพ์ ต้นทุนในการให้บริการและค่าใช้จ่าย 26,201  91,048  10,378  40,528 
ต้นทุนทางการเงิน 185  -  185  - 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
รายได้อื่น 1,450  5,386  767  4,564 
ค่าใช้จ่ายอื่น 3,000  2,595  1,500  1,783 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์        
   จ ากัด (มหาชน) -  -  4,557  - 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  9,136  - 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด -  -  2,846  - 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด) -  -  27,070  - 
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด) -  -  5,528  - 
        
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์  เอ็นดูเทนเมนท์ จ ากัด 44,598  42,209  183  - 
        

บริษัทร่วม        
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง         
   เซอร์วิส จ ากัด) -  55,836  -  - 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส         
   จ ากัด 535  265  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล        
   (ประเทศไทย) จ ากัด 32,724  30,475  15,295  12,898 
บริษัท มีเดีย พัลซ์ จ ากัด 3,873  3,873  3,873  3,873 
อื่น ๆ 6,282  6,315  6,211  6,211 
 88,012  138,973  74,699  22,982 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (40,824)  (40,018)  (25,081)  (22,982) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน -  (2,895)  -  - 
สุทธิ 47,188  96,060  49,618  - 
        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)        
   ส าหรับป ี 806  (5,992)  1,674  (5,108) 

 
ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด        
   (มหาชน) -  -  14,290  13,447 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  เอ็ดดูเทนเมนท์        
   จ ากัด (มหาชน) -  -  3,120  7,876 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด -  -  300  150 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  1,373  5,726 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด -  -  72,046  103,749 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด -  -  73,469  50,047 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด -  -  6,472  15,106 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด) -  -  57,680  564 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด) -  -  42,543  - 
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง         
   เซอร์วิส จ ากัด) -  -  3,561  - 
        

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  870  1,368 
        

บริษัทร่วม        
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง         
   เซอร์วิส จ ากัด) -  26,922  -  177 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด 11  -  11  - 
        

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท ไทย พอร์ทัล จ ากัด 17,345  17,345  -  - 
บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล        
  (ประเทศไทย) จ ากัด 14,016  14,440  13,860  14,273 
บริษัท มีเดีย พัลซ์ จ ากัด 1,623  1,627  1,567  1,567 
อื่น ๆ 3,384  3,009  3,376  2,951 
 36,379  63,343  294,538  217,001 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (35,770)  (36,197)  (18,200)  (18,613) 
สุทธิ 609  27,146  276,338  198,388 
        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ)        
   ส าหรับปี (413)  4,006  (413)  4,006 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย            
บริษัท ดับบลิวพีเอส             
   (ประเทศไทย) จ ากัด 6  7  -  -  -  62,000 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด 5.90-6.40  7  -  -  45,000  45,000 
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง             
   เซอร์วิส จ ากัด             
   (เดิมช่ือ บริษัท เกียวโด เนช่ัน            
   พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด) 5.90-6.37  -  -  -  140,000  - 
     -  -  185,000  107,000 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     -  -  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  -  -  185,000 - 107,000 

         
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส าหรับป ี  -  -  - - - 
 

รายการเคลื่อนไหว ของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มีดังน้ี   
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  107,000  88,000 
เพิ่มขึ้น -  -  225,000  26,000 
ลดลง - () -  (85,000)  (7,000) 
โอนไปเป็นระยะยาว -  -  (62,000)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  185,000  107,000 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  3,700  -  3,700 
เพิ่มขึ้น -  -  -  - 
ลดลง -  (3,700)  -  (3,700) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
        

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  3,700  107,000  91,700 
เพิ่มขึ้น -  -  225,000  26,000 
ลดลง -  (3,700)  (85,000)  (10,700) 
โอนไปเป็นระยะยาว -  -  (62,000)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  185,000  107,000 

 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

      
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละต่อป)ี  (พันบาท) 
บริษัทย่อย            
ส่วนที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปี            
บริษัท ดับบลิวพีเอส            
   (ประเทศไทย) จ ากัด 7.52-7.73  -  -  -  84,000  - 
            

ส่วนที่เกินหน่ึงปี            
บริษัท ดับบลิวพีเอส            
   (ประเทศไทย) จ ากัด 7.52-7.73  -  -  -  167,000  - 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่            
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     -  -  251,000  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มีดังน้ี 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
เพิ่มขึ้น -  -  288,000  - 
รับโอนจากระยะสั้น -  -  62,000  - 
ลดลง - () -  (99,000)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  251,000  - 

 
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด        
   (มหาชน) -  -  5,259  10,708 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล          
   เอ็ดดูเทนเมนท์  จ ากัด (มหาชน) -  -  4,621  7,477 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด -  -  320  320 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด -  -  -  72,974 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด -  -  464  19,283 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  43  - 
บริษัท เนชั่น นิวส์  เน็ตเวิร์ค จ ากัด -  -  44,899  - 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด         
  (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด) -  -  76,085  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอด็ดูเคชั่น จ ากัด) -  -  112,544  - 
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง        
   เซอร์วิส จ ากัด) -  -  4,057  - 
        
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนต์ จ ากัด -  -  896  757 
        
บริษัทร่วม        
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง         
   เซอร์วิส จ ากัด) -  25,865  -  6,889 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส        
   อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด -  1,532  -  1,532 
รวม -  27,397  249,188  119,940 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด        
   (มหาชน) -  -  1,991  2,488 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์        
   จ ากัด (มหาชน) -  -  1,385  953 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด -  -  934  1,252 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  -  12 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด -  -  402  2,325 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด -  -  288  71,403 
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด) -  -  30  56 
        
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด -  -  47  ุ6 690 
        
บริษัทร่วม        
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด         
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง        
   เซอร์วิส จ ากัด) -  2  -  - 
บริษัท โยมิอูริ - เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น        
   เซอร์วิส จ ากัด 21  82  21  82 
        
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน        
อื่นๆ 106  107  25  26 
รวม 127  191  5,123  79,287 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละต่อป)ี  (พันบาท) 
บริษัทย่อย            
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง                           
   คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 5.86-6.00 7.00  -  -  -  - 
            
บริษัทร่วม            
บริษัท โยมิอูริ - เนชั่น             
   อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด 1.85  1.85  -  10,000  -  10,000 
รวม     -  10,000  -  10,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 
2552 มีดังน้ี 
 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  5,000 
เพิ่มขึ้น -  -  170,000  35,000 
ลดลง -  -  (170,000)  (40,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  -  -  - 
        

บริษัทร่วม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 10,000  -  10,000  - 
เพิ่มขึ้น -  10,000  -  10,000 
ลดลง (10,000)  -  (10,000)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  10,000  -  10,000 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 10,000  -  10,000  5,000 
เพิ่มขึ้น -  10,000  170,000  45,000 
ลดลง (10,000)  -  (180,000)  (40,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  10,000  -  10,000 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
 
เม่ือวันที่  22  มิถุนายน  2553  บริษัทได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึง ("บริษัท เนชั่น 
พริ้นต้ิง เซอร์วิส จ ากัด") จ านวน 150 ล้านบาท โดย ณ วันที่ท าสัญญา บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยทางอ้อม
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 141 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 9 ล้านบาทได้เบิกในเดือนกรกฎาคม 2553 เงินกู้ยืมน้ีมีอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้ท าบันทึก
ข้อตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินกู้โดยขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวออกไปอีก 7 เดือน จากเดิมที่
ก าหนดให้ช าระคืนภายในเดือนธันวาคม 2553 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2554  
 
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 
เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้ท าสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ( “บริษัท ดับบลิวพีเอส    
(ประเทศไทย) จ ากัด”) จ านวน 288 ล้านบาท และแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นจ านวน 62 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 
รวมเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวท้ังสิ้น 350 ล้านบาท เงินกู้ยืมน้ีมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารในประเทศสองแห่ง 
บวกต้นทุนการได้มาของเงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมดังกล่าวก าหนดช าระเป็นรายเดือนไม่ต่ ากว่างวดละ 9 ล้านบาทในวันที่ 25 ของเดือน โดยจ่ายช าระงวดแรก
เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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สัญญาเช่า 
 
ในปี 2548 บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบหลายฉบับกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ภายใต้
สัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญามีอายุตั้งแต่ 
12 เดือน ถึง 57 เดือน   บริษัทย่อยมีสิทธิเลือกที่จะคืนเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส่วนควบท่ีเช่าหรือใช้สิทธิซื้อตาม
ราคาที่ระบุในสัญญา 
 
นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้ขายเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ใน
ราคา 254 ล้านบาท 
 
สัญญากิจการร่วมค้า 
 
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ( WPS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหน่ึงของ
บริษัท ได้ท าสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัทต่างประเทศ 2 แห่งเพื่อจัดตั้งบริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส 
จ ากัด  ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าเพื่อให้บริการการพิมพ์ทางด้านธุรกิจ กิจการร่วมค้ามีทุนจดทะเบียนจ านวน 350        
ล้านบาท (แบ่งเป็น 3,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท )  โดย WPS ลงทุนในหุ้นจ านวน 1 ,714,999 หุ้นและช าระ
ค่าหุ้นโดยการขายชุดเครื่องพิมพ์ทางด้านธุรกิจและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในราคา 337.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูก
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระให้กับกิจการร่วมค้าดังกล่าว กิจการร่วมค้าน้ีได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2550 
 
ต่อมา เม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2553 WPS ได้ซื้อหุ้นของบริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด จ านวน 
1,785,000 หุ้น จากบริษัทต่างประเทศ 2 แห่งตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และได้จดทะเบียน
เปล่ียนชื่อเป็น "บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด" กับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2553 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 2,162  845  298  273 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 538  8,428  500  3,765 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 82,422  127,099  6,065  59,562 
อื่น ๆ  39,053  24,338  34,342  21,238 
รวม 124,175  160,710  41,205  84,838 

  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท 
 

7 เงินลงทุนชั่วคราว 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 120,030  152,000  -  - 
 

เงินลงทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท 
 

8 ลูกหน้ีการค้า 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน                     5 88,012  138,973  74,699  22,982 
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ  843,876  651,314  505,534  457,473 
  931,888  790,287  580,233  480,455 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (139,838)  (115,697)  (85,322)  (88,265) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน  (23,988)  (26,202)  (13,496)  (13,243) 
สุทธิ  768,062  648,388  481,415  378,947 
         

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ          
   (กลับรายการ) ส าหรับปี  (2,221)  (22,165)  (2,307)  (17,292) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการค้ามีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 47,930  51,401  45,559  - 
เกินก าหนดช าระ :        
   น้อยกว่า 6 เดือน 236  18,086  6,775  1,888 

     6 – 12 เดือน 1,996  26,366  1,591  1,825 
     มากกว่า 12  เดือน 37,850  43,120  20,774  19,269 

 88,012  138,973  74,699  22,982 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (40,824)  (40,018)  (25,081)  (22,982) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน -  (2,895)  -  - 
สุทธิ 47,188  96,060  49,618  - 

        
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ        
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 625,931  506,558  372,066  351,993 
เกินก าหนดช าระ :        
   น้อยกว่า 6 เดือน 130,117  82,709  89,093  53,450 
   6 – 12 เดือน 31,813  3,296  6,745  1,679 
   มากกว่า 12  เดือน 56,015  58,751  37,630  50,351 
 843,876  651,314  505,534  457,473 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (99,014)  (75,679)  (60,241)  (65,283) 
      ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (23,988)  (23,307)  (13,496)  (13,243) 
สุทธิ 720,874  552,328  431,797  378,947 
        

รวม 768,062  648,388  481,415  378,947 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลา 90 วัน 
 

ลูกหน้ีการค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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9 สินค้าคงเหลือ  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
สินค้าส าเร็จรูป - หนังสือ 181,905  170,437  43,146  44,688 
วัตถุดิบ 119,272  225,812  89,277  220,384 
วัสดุของใช้สิ้นเปลืองและอื่น ๆ 7,725  2,883  705  600 
งานระหว่างท า/ผลิต 14,120  1,561  157  430 
วัตถุดิบระหว่างทาง 24,105  7,568  24,105  7,569 
 347,127  408,261  157,390  273,671 
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (116,958)  (112,288)  (39,556)  (39,556) 
สุทธิ 230,169  295,973  117,834  234,115 
 

10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น  59,196  41,135  44,766  39,055 
เงินทดรองจ่ายพนักงาน 22,964  16,644  21,294  14,321 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 17,355  17,652  8,283  6,779 
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก าหนด 35,784  13,158  10,073  8,357 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 51,725  61,247  30,096 - 35,685 
อื่น ๆ  6,300  270  -  336 
 193,324  150,106  114,512  104,533 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (34,615)  (36,173)  (34,615)  (36,173) 
สุทธิ 158,709  113,933  79,897  68,360 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  25,474  49,203  604,535  553,597 
ส่วนแบ่งขาดทุน สุทธิ จาก เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม 

 
(48,685)  (46,161)  

- 
 

- 

ซื้อเงินลงทุน  8,933  -  17,325  40,168 
จ าหน่ายเงินลงทุน  -  -  (4,000)  (15,000) 
โอนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 (8,033)  -  -  - 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน 24 -  -  -  25,770 

เงินปันผลรับ  (1,000)  -  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนส่วนที่เกินกว่า
มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
49,910 

 
22,432  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  26,599  25,474  617,860  604,535 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
 

 50 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สัดส่วนความเป็น           เงินปันผลรับส าหรับปี 

 เจ้าของ ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  การด้อยค่า  วิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2553 2552 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทร่วม                          
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น                            
   อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส                          
   จ ากัด 45.00 45.00 4,000  2,000  1,800  900  26,599  25,474  -  -  26,599  25,474  1,000  - 
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส                           
   จ ากัด                          
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น                          
   พริ้นติ้ง เซอร์วิส จ ากัด) - 41.40 -  350,000  -  171,500  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม   4,000  352,000  1,800  172,400  26,599  25,474  -  -  26,599  25,474  1,000  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                     เงินปันผลรับส าหรับปี 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ  ทุนช าระแล้ว  วิธีราคาทุน  การด้อยค่า  วิธีราคาทุน - สุทธ ิ  สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 

               (ร้อยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 
บริษัทย่อย                        
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง                        
   คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 62.14  62.83  172,259  170,000  111,587  110,162  -  -  111,587  110,162  55,620  15,750 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล                        
   เอ็ดดูเทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน)    77.65  99.99  85,000  70,000  65,999  69,999  -  -  65,999  69,999  21,300  35,000 
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด                        
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น ดิจิตอล                         
   มีเดีย จ ากัด) 99.99  99.99  100,000  100,000  99,990  99,990  96,392  96,392  3,598  3,598  -  - 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จ ากัด 99.99  99.99  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  5,000  -  5,000  -  - 
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด 99.99  99.99  50,000  50,000  50,000  50,000  -  -  50,000  50,000  -  - 
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด                        
   (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด) 99.97  99.97  25,000  10,000  25,000  10,000  -  -  25,000  10,000  -  - 
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 99.94  99.94  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  575  -  425  -  - 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 84.50  84.50  500,000  500,000  422,500  422,500  62,624  68,049  359,876  354,451  -  - 
                        
บริษัทร่วม                        
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น                         
   เซอร์วิส จ ากัด 45.00  45.00  4,000  2,000  1,800  900  -  -  1,800  900  1,000  - 
รวม     947,259  913,000  787,876  774,551  170,016  170,016  617,860  604,535  77,920  50,750 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกันโดยแสดงตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทได้น าไปจัดท างบการเงินรวม  
 

 สัดส่วน                ก าไร 
 ความเป็น  สินทรัพย์  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หน้ีสิน  หน้ีสิน  รายได้  ค่าใช้จ่าย  (ขาดทุน) 
 เจ้าของ  หมุนเวียน  ไม่หมุนเวียน  รวม  หมุนเวียน  รวม  รวม  รวม  สุทธิ 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

ปี 2553                  
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 38.82  84,793  8,274  93,067  62,782  62,782  83,643  83,996  (353) 

                  

ปี 2552                  
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 49.99  80,742  3,894  84,636  53,998  53,998  94,199  98,115  (3,916) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมซึ่งกลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสีย แต่ไม่ได้
ปรับปรุงแสดงข้อมูลตามสัดส่วนที่ถือหุ้นโดยบริษัท 
 
 สัดส่วน         
 ความเป็น  สินทรัพย์  หนี้สิน  รายได้  ก าไร 
 เจ้าของ  รวม  รวม  รวม   (ขาดทุน) 
ปี 2553 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น          
   อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด 45.00  61,399  2,290  24,463  2,697 

          
ปี 2552          
บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น          
   อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด 45.00  59,400  2,766  22,178  3,896 
บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง           
   เซอร์วิส จ ากัด          
   (เดิมชื่อ บริษัท เกียวโด เนชั่น           
   พริ้นต้ิง เซอร์วิส จ ากัด 41.40  740,258  735,501  414,340  (107,948) 
รวม   799,658  738,267  436,518  (104,052) 

 
เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท  เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด ซึ่งมี
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้อนุมัติ
ให้ช าระเงินค่าหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในราคามูลค่าหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2.5 ล้านบาท 
 
เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังน้ี 
 

1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น  
 

2.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 1 จ านวนไม่เกิน 20,646 หุ้น ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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3.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 6,000,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในข้อ 1 และ 2 ให้แก่
ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 

 
เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ได้มีมติในเรื่องที่มีสาระส าคัญดังน้ี 
 

1. ให้แปรสภาพ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด และน าเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 
2. ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ท าให้จ านวนหุ้นทุนจดทะเบียนเปล่ียนจาก

จ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทย่อยได้
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 

 
3. ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น

จ านวน 170,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียน           
การเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 

 
4. ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” บริษัทย่อยได้จดทะเบียน

เปล่ียนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 
 
5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังน้ี  

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่ตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

 5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.1 จ านวนไม่เกิน 42,129 หุ้น ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
5.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในข้อ 5.1 และ 5.2  ให้แก่
ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 

 
เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึง (บริษัท เนชั่น เรดิโอ        
เน็ทเวอร์ค จ ากัด) ได้มีมติให้จดทะเบียนเลิกกิจการ  บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวจดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวง
พาณิชย์เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 และได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด) ได้ มี
มติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น (หุ้นละ 2.50 บาท)  รวมเป็นเงิน 25 ล้านบาท เม่ือรวมกับการ
ช าระค่าหุ้นในครั้งแรกรวมเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด (หุ้นละ 5 บาท) ดังน้ัน ทุนจดทะเบียนที่เรียก            
ช าระแล้ว มีจ านวนเงิน 50 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเรียกช าระค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์         
เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2552 
 
เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึง (บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด) ได้มี
มติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้น (หุ้นละ 75 บาท) รวมเป็นเงิน 7.5 ล้านบาท เมื่อรวมกับการ
ช าระค่าหุ้นในครั้งแรกรวมเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด (หุ้นละ 100 บาท) ดังน้ัน ทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช าระแล้วมีจ านวน 10 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเรียกช าระค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์           
เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2552 
 
ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่แก่ประชาชนจ านวน 50,000,000 หุ้น โดยก าหนดการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ    
2.90 บาท  (ทุน 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.90 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และหุ้นของบริษัทย่อยเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจ านวนเงิน 4.06        
ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่ 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ขายหุ้นของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงจ านวน 15 ล้านหุ้นพร้อมกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนของบริษัทย่อยดังกล่าวในราคาหุ้นละ 
2.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 43.50 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 
61.76 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว ต่อมาบริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว
เพิ่มอีกเป็นจ านวน 1.8 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว) 
ในราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 5.2 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเป็นร้อยละ 62.8 3 ของ
ทุนจดทะเบียน 
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทร่วมแห่งหน่ึง  (“บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอร์มเมชั่น เซอร์วิส จ ากัด ”) 
เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เรียกช าระทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ของทุน          
จดทะเบียนทั้งหมดจาก 2,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท) เป็นจ านวน 4,000,000 
บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทร่วมได้จดทะเบียนการเรียกช าระทุนเพิ่มดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2553 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด (มหาชน)”) เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ   0.71 
บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 49.7 ล้านบาท โดยเงินปันผลจ านวน 35 ล้านบาทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผล
ระหว่างกาลในระหว่างปี 2552 และเงินปันผลจ านวน 14.7 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553  
 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  (“บริษัท  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)”) เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2553 ได้มีมติในเรื่องที่มีสาระส าคัญดังน้ี 
 

 อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 56.1 ล้านบาท โดย 
เงินปันผลจ านวน 25.5 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2552 และ  
เงินปันผลจ านวน 30.6 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553 

 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยเพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ – ESOP 
จาก 170,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 178,500,000 บาท 
(แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 178,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 8,500,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 8,500,000 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 
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 อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษัทย่อย (ESOP) จ านวน 8,500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 
รายการ        รายละเอียด 

ประเภทของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ชนิดไม่มีมูลค่า 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย 
เสนอขายให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทย่อย 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย 8,500,000 หน่วย 
อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
ราคาในการใช้สิทธิ 3.33 บาทต่อหุ้น 
ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ ปีละ 2 ครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 15 พฤศจิกายนของแต่ละปี 

โดยจะใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ในปีท่ี 1 ไม่เกินร้อยละ 30 ในปีท่ี 2 
และไม่เกินร้อยละ 40 ในปีท่ี 3  

 อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคัญแสดงสิทธิ – ESOP ของ
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทย่อย 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)”) 
เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2553 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท         
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 17.0 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ( “บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ”)      
เม่ือวันที่  6 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท         
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 20.4 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553 
 
เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด ” บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อกับ
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 
 
เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด ” บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อกับ
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2553 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ”) 
เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท     
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 20.4 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553 
 
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 กรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ( “บริษัท เนชั่น     
บรอดแคสติ้ง  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ”) ได้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นจ านวนรวม 
2,259,000 หน่วย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทย่อยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน          
5.3 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนทุนที่ช าระแล้วจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่                   
24 พฤศจิกายน 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ส ารองหุ้นสามัญจ านวน 6,241,000 หน่วย    
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวท่ีเหลืออยู่ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท  เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแน ล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน)”) เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 8.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2553 
 
เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ( “บริษัท  เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแน ล        
เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน )”) ได้ลงทุนในบริษัท เอ็นคูปอง จ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) คณะกรรมการบริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวได้อนุมัติให้ช าระเงินค่าหุ้นใน
บริษัทดังกล่าวในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท 
 
เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น      
เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด) ได้มีมติให้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวจาก 10 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท เป็น 25 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2553 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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12 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

 งบการเงินรวม 
   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว  จ านวนเงิน 
 ประเภทกิจการ  2553 2552 2553  2552  2553  2552 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
ราคาทุน            
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด            
-   บริษัท เนชั่น พรอพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด อสังหาริมทรัพย์  18.00 18.00 300,000  300,000  54,000  54,000 
-   บริษัท ไทย พอร์ทัล จ ากัด บริการอินเตอร์เน็ต  19.00 19.00 100,000  100,000  6,092  6,092 
-   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จ ากัด ที่ปรึกษาและจัดกิจกรรม           
 เพื่อส่งเสริมการตลาด  8.60 8.60 6,500  6,500  950  950 
- อื่นๆ          2,181  2,181 
         63,223  63,223 
หัก ค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่า         (62,272)  (62,272) 
รวม         951  951 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว  จ านวนเงิน 
 ประเภทกิจการ  2553 2552 2553  2552  2553  2552 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
ราคาทุน            
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด            
-   บริษัท เนชั่น พรอพเพอร์ตี้ส์ จ ากัด อสังหาริมทรัพย์  18.00 18.00 300,000  300,000  54,000  54,000 
-   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จ ากัด ที่ปรึกษาและจัดกิจกรรม           
 เพื่อส่งเสริมการตลาด  8.60 8.60 6,500  6,500  950  950 
- อื่นๆ          2,181  2,181 
         57,131  57,131 
หัก ค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่า         (56,180)  (56,180) 
รวม         951  951 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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13 เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 

มูลค่ายุติธรรม        
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 8,083  7,107  8,083  7,107 
        
ราคาทุน        
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการ        
   ของตลาด 7,569  7,569  7,569  7,569 
หัก  ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า (61)  (420)  (61)  (420) 
 7,508  7,149  7,508  7,149 

รวม 15,591  14,256  15,591  14,256 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 
 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพย์ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพย์ที่เช่า  อุปกรณ์  ส านักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 476,260  422,056  26,891  317,903  800,338  86,947  29,140  2,159,535 
เพิ่มขึ้น -  5,906  3,164  5,035  31,769  3,683  -  49,557 
โอน  -  -  (1,090)  -  (5,548)  -  -  (6,638) 
จ าหน่าย -  (1,750)  (13,219)  (8,159)  (84,347)  (19,536)  (3,098)  (130,109) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552                
   และ 1 มกราคม 2553 476,260  426,212  15,746  314,779  742,212  71,094  26,042  2,072,345 
เพิ่มขึ้น -  1,913  43,989  667,743  95,081  38,690  3,663  851,079 
โอน  -  1,273  -  -  457  -  (4,460)  (2,730) 
จ าหน่าย -  (251)  (383)  (7,109)  (398,583)  (39,094)  (3,603)  (449,023) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 476,260  429,147  59,352  975,413  439,167  70,690  21,642  2,471,671 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพย์ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพย์ที่เช่า  อุปกรณ์  ส านักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 1,713  71,988  20,966  61,146  687,927  56,012  -  899,752 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี 1,186  25,669  2,088  31,149  45,293  10,158  -  115,543 
โอน  -  -  (547)  -  (3,950)  -  -  (4,497) 
จ าหน่าย -  (250)  (12,071)  (1,508)  (72,230)  (15,360)  -  (101,419) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552                
   และ 1 มกราคม 2553 2,899  97,407  10,436  90,787  657,040  50,810  -  909,379 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี 1,186  25,899  3,779  74,902  41,377  9,860  -  157,003 
โอน  -  -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  (149)  (275)  (392,683)  (6,974)  -  (400,081) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 4,085  123,306  14,066  165,414  305,734  53,696  -  666,301 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 64 

 

 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพย์ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพย์ที่เช่า  อุปกรณ์  ส านักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 474,547  350,068  5,925  256,757  112,411  30,935  29,140  1,259,783 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ                    
   1 มกราคม 2553 473,361  328,805  5,310  223,992  85,172  20,284  26,042  1,162,966 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 472,175  305,841  45,286  809,999  133,433  16,994  21,642  1,805,370 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพย์ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพย์ที่เช่า  อุปกรณ์  ส านักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 367,126  5,537  6,154  59,355  529,078  79,276  18,000  1,064,526 
เพิ่มขึ้น -  -  -  -  16,082  -  -  16,082 
โอน  -  -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  (1,750)  -  -  (14,658)  (18,981)  -  (35,389) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552                
   และ 1 มกราคม 2553 367,126  3,787  6,154  59,355  530,502  60,295  18,000  1,045,219 
เพิ่มขึ้น -  -  -  255,082  14,909  34,356  -  304,347 
โอน -  -  -  -  457  -  -  457 
จ าหน่าย -  -  -  (253,457)  (398,378)  (39,094)  -  (690,929) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 367,126  3,787  6,154  60,980  147,490  55,557  18,000  659,094 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพย์ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพย์ที่เช่า  อุปกรณ์  ส านักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -  2,770  3,988  39,845  469,103  52,450  -  568,156 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี -  275  291  5,875  21,632  8,339  -  36,412 
โอน  -  -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  (250)  -  -  (13,216)  (14,805)  -  (28,271) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552                
   และ 1 มกราคม 2553 -  2,795  4,279  45,720  477,519  45,984  -  576,297 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี -  189  291  5,932  19,641  7,354  -  33,407 
โอน  -  -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  -  -  (392,658)  (6,974)  -  (399,632) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -  2,984  4,570  51,652  104,502  46,364  -  210,072 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแต่ง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพย์ระหว่าง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช้    การก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  สินทรัพย์ที่เช่า  อุปกรณ์  ส านักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552  367,126  2,767  2,166  19,510  59,975  26,826  18,000  496,370 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552                     
   และ 1 มกราคม 2553 367,126  992  1,875  13,635  52,983  14,311  18,000  468,922 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 367,126  803  1,584  9,328  42,988  9,193  18,000  449,022 
                



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่อมราคา เต็มจ านวน
แล้วแต่กลุ่มบริษัทยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 53 มีจ านวน  292.3 ล้านบาท (2552: 504.0 ล้านบาท)         
ในงบดุลรวม และ 264.5 ล้านบาท (2552: 456.2 ล้านบาท) ในงบดุลเฉพาะกิจการ 
 
ในปี 2548 บริษัทได้ท าสัญญาขายและเช่ากลับคืนเครื่องพิมพ์ออฟเซทพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบกับสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 1,037 ล้านบาท ราคาขายก าหนดขึ้นในราคายุติธรรมที่ประเมินโดย          
ผู้ประเมินอิสระ  (บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด) โดยบริษัทได้รับเงินจ านวน 800 ล้านบาท ณ  
วันท าสัญญา และจะได้รับเงินจ านวน 253.6 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในเดือนมีนาคม 2553 โดยบริษัทมี         
ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในจ านวนเงินเท่า ๆ กันจ านวน 13.0 ล้านบาท เป็นเวลา  59 เดือน และ 
จ านวน 213 ล้านบาท ในเดือนสุดท้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 979.4 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 ถึง
เดือนมีนาคม 2553 ทั้งน้ี บริษัทจะบันทึกค่าเช่าทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 16.3       
ล้านบาท จนสิ้นสุดสัญญา ภายใต้สัญญา บริษัทมีสิทธิเลือกที่จะคืนเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ส่วนควบท่ีเช่าหรือใช้
สิทธิซื้อในราคาตลาดที่ไม่เกิน 237 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดของเครื่องจักรใช้แล้วในอีก  5 ปี ข้างหน้า     
ที่ยืนยันโดยบริษัทในต่างประเทศที่เป็นผู้ขายเครื่องจักรดังกล่าวให้แก่บริษัท  

 
เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้ท าการยกเลิกสัญญาขายและเช่ากลับคืนกับสถาบันการเงินในประเทศ       
โดยบริษัทช าระเงินค่าเช่าส่วนที่เหลือและอื่น ๆ จ านวน 242.77 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และบริษัทได้ใช้สิทธิ
ซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ในราคา 237 ล้านบาท 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม       
 คอมพิวเตอร์    โปรแกรม   
 และค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ  คอมพิวเตอร์   
 ซอฟต์แวร์  หนังสือ  ระหว่างติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 75,750  19,092  24,715  119,557 
เพิ่มขึ้น 1,271  27,819  7,561  36,651 
โอน 183  (2,902)  (274)  (2,993) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (29,079)  (22,927)  -  (52,006) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 48,125  21,082  32,002  101,209 
เพิ่มขึ้น 5,109  29,419  15,794  50,322 
โอน 38,587  -  (38,587)  - 
จ าหน่าย (2,573)  -  -  (2,573) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (33,601)  (21,464)  -  (55,065) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 55,647  29,037  9,209  93,893 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม       
 คอมพิวเตอร์    โปรแกรม   
 และค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าลิขสิทธ์ิ  คอมพิวเตอร์   
 ซอฟต์แวร์  หนังสือ  ระหว่างติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 75,585  -  24,441  100,026 
เพิ่มขึ้น -  -  7,561  7,561 
โอน 767  -  (767)  - 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (28,825)  -  -  (28,825) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 47,527  -  31,235  78,762 
เพิ่มขึ้น 4,885  -  15,794  20,679 
โอน 37,250  -  (37,820)  (570) 
จ าหน่าย (1,713)  -  -  (1,713) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี (33,296)  -  -  (33,296) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 54,653  -  9,209  63,862 
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
สินค้าแลกเปล่ียนบริการ 5,606  5,691  5,085  5,550 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 153,639  174,791  131,163  152,277 
ค่าสิทธิสมาชิกสนามกอล์ฟ  - สุทธิ 10,203  12,944  10,203  12,944 
เงินมัดจ า 8,938  6,964  1,058  1,674 
อื่น ๆ  7,707  6,482  166  1,658 
รวม 186,093  206,872  147,675  174,103 

 
รายจ่ายตัดบัญชีที่แสดงรวมไว้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 53 มีจ านวนเงินประมาณ 0.6 
ล้านบาท (2552: 0.6 ล้านบาท) ส าหรับกลุ่มบริษัท และ 0.4 ล้านบาท (2552: 0.6 ล้านบาท) ส าหรับบริษัท 

 
17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2553  2552  2553  2552 
   (พันบาท) 
ส่วนท่ีหมุนเวียน          
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร          
-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน   48,174  12,547  27,341  1,620 
          
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน          
-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน   604,638  580,160  554,638  530,160 
          
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม          
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   652,812  592,707  581,979  531,780 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ  2553  2552  2553  2552 
   (พันบาท) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          
   ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี          
-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน   7,276  7,008  -  - 
-  ส่วนที่มีหลักประกัน   293,708  360,040  193,200  280,000 
          
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการ         
   ที่เกี่ยวข้องกัน          
-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 5  -  10,000  -  10,000 
   953,796  969,755  775,179  821,780 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน          
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          
-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน   -  6,968  -  - 
-  ส่วนที่มีหลักประกัน   686,746  665,020  548,326  490,060 
          
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น          
-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 20  127,349  140,958  127,349  140,958 
   814,095  812,946  675,675  631,018 

รวม   1,767,891  1,782,701  1,450,854  1,452,798 
 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  953,796  969,755  775,179  821,780 
ครบก าหนดหลังจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 814,095  812,946  675,675  631,018 
รวม 1,767,891  1,782,701  1,450,854  1,452,798 
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หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์
ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ที่ดินและอุปกรณ์ 1,202,806  586,504  336,052  336,052 
 
ยอดหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยท้ังหมดของกลุ่มบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 และ2552 เป็นสกุลเงินบาท 
 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่ออื่น ๆ กับสถาบันการเงินใน
ประเทศบางแห่งเป็นเงินประมาณ 1,434  ล้านบาท (2552: 1,354 ล้านบาท ) และในวงเงินรวม  1,253  ล้านบาท   
(2552: 1,193 ล้านบาท) ส าหรับบริษัท 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2550 บริษัทท าสัญญาร่วมให้กู้กับสถาบันการเงินในประเทศสามแห่ง เป็นจ านวน 1,870           
ล้านบาท เพื่อช าระหน้ีเงินกู้และหุ้นกู้ของบริษัท  
 
เงินกู้ยืมภายใต้สัญญาร่วมให้กู้น้ีมีอัตราดอกเบี้ยและก าหนดเวลาช าระคืนแตกต่างกันตามวงเงิน ดังต่อไปน้ี  
 
ก)  เงินกู้ที่ 1 จ านวน 865 ล้านบาท มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ าเฉลี่ย  (average MLR) ของกลุ่มผู้ให้กู้  ในปีแรก

และอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ าเฉลี่ยบวกด้วยอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดในสัญญาส าหรับปีต่อไป โดยมีก าหนดช าระ
คืนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ท าสัญญา (14 สิงหาคม 2550) เงินกู้น้ีค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ของกิจการที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ทั้งน้ี ภายในก าหนด ระยะเวลาดังกล่าว  หากบริษัทขายทรัพย์สินซึ่งเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษัท และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมดของกิจการที่เก่ียวข้องกันที่น ามาเป็นประกันตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว้ในสัญญาร่วมให้กู้น้ี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะต้องน าเงินที่ได้รับหลังหัก
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจากการขายทั้งหมดมาช าระหน้ีเงินกู้น้ี 
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ในเดือนธันวาคม 2550 กิจการที่เก่ียวข้องกันข้างต้นได้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดและจ่ายคืนหน้ี
ให้แก่บริษัทบางส่วนเป็นเงิน 267 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษัทได้น าเงินดังกล่าวจ่ายคืนเงินกู้แก่กลุ่มผู้ให้กู้ร่วมแล้ว
เป็นเงิน 250 ล้านบาท  และในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทได้ช าระคืนหน้ีส่วนที่เหลือจ านวน 615 ล้านบาท 
ให้กับกลุ่มผู้ให้กู้แล้วท้ังจ านวน 

 

ข) เงินกู้ที่ 2 จ านวน 1,005 ล้านบาท บริษัทได้เบิกเงินกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ในระหว่างปี 2551 
และ 2550 ตามล าดับ  เพื่อช าระคืนหุ้นกู้จ านวน 1,000 ล้านบาท ในปี 2551  เงินกู้ดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตรา  
เงินกู้ยืมขั้นต่ าเฉลี่ย  (average MLR) ของกลุ่มผู้ให้กู้ โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวดราย 3 เดือนในจ านวนเงินที่
แตกต่างกัน รวมทั้งสิ้น 18 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2555  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
บริษัทมีเงินกู้ยืมคงเหลือจ านวน 576 ล้านบาท (2552: 782 ล้านบาท) 

 

เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทได้รับหนังสือยินยอมให้เปล่ียนแปลงเงื่อนไขสัญญาร่วมให้กู้จากสถาบันการเงิน
ในประเทศสามแห่งโดยยินยอมให้บริษัทปลอดการช าระคืนเงินต้น  วงเงินที่ 2 ส าหรับเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคม 2552 หลังจากน้ันให้ช าระเป็นงวดราย 3 เดือนในจ านวนเงินที่แตกต่างกันรวมทั้งสิ้น 10 งวดเสร็จสิ้นใน
เดือนมิถุนายน 2555  
 

เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้รับหนังสือยินยอมให้เปล่ียนแปลงเงื่อนไขสัญญาร่วมให้กู้จากสถาบันการเงิน
ในประเทศสามแห่งดังน้ี 
  บริษัทสามารถกู้เงินระยะยาวจ านวน 240 ล้านบาท จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่งเพื่อช าระค่าเช่าส่วน

ที่เหลือจากการยกเลิกสัญญาขายและเช่ากลับคืนและซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ได้ 
  ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินต้นวงเงินกู้ที่ 2 จากเดิมช าระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2555 เป็นเดือน

ธันวาคม 2556 โดยให้ช าระคืนเป็นรายเดือนในจ านวนเงินที่แตกต่างกัน 
  ขายเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ให้กับบริษัทย่อยรวมทั้งให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยในการซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 
 

ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืมต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัด  ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด
ไว้ในสัญญา หรือหนังสือยินยอมจากผู้ให้กู้ 
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เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้ท าสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศสองแห่งเป็นจ านวนเงิน 240 
ล้านบาท เพื่อช าระ ค่าเช่าส่วนที่เหลือจากการยกเลิกสัญญาและเช่ากลับคืนและซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เงินกู้ยืม
ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย (Average Minimum Loan Rate) โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนในจ านวน
เงินที่แตกต่างกันรวมทั้งสิ้น 48 งวด สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินกู้ยืมคงเหลือ 
จ านวน 173.63 ล้านบาท เงินกู้ยืมน้ีค้ าประกันโดยการจดจ านองเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ดังกล่าว 
 

ในปี 2549 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจ านวน 35 
ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ าในปีแรกและอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ าเฉลี่ยบวกด้วยอัตราร้อยละ
ตามท่ีก าหนดในสัญญาส าหรับปีต่อไป โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนในจ านวนเงินเดือนละ 584,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 60 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2554  ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืม           
บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆท่ีก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  
บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมคงเหลือจ านวน 6.97 ล้านบาท (2552: 13.98 ล้านบาท) 
 

ในปี 2551 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ได้ท าสัญญา เงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เป็นจ านวน 
300 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์และอื่นๆ  เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ าในปีแรกและอัตราเงินกู้ยืม
ขั้นต่ าเฉลี่ยบวกด้วยอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดในสัญญาส าหรับปีต่อไป โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน                 
ในจ านวนเงินที่แตกต่างกัน รวมทั้งสิ้น 48 งวด เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธันวาคม 2555 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมคงเหลือจ านวน 174.96 ล้านบาท (2552: 255 ล้านบาท)  เงินกู้ยืมน้ีค้ าประกันโดย
จดจ านองเครื่องพิมพ์ 
 
ในเดือนกันยา ยน 2552 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ได้ท าสัญญา เงินกู้ยืมระยะยาว กับสถาบันการเงินในประเทศ                  
แห่งหน่ึง  จ านวนวงเงินรวม ทั้งสิ้น 30 ล้านบาท  เงินกู้ยืม น้ีมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ าลบด้วยอัตรา ร้อยละตามท่ี
ก าหนดในสัญญา  เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริษัท ย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันและ  
เงินฝากออมทรัพย์จ านวนเงิน 7.5 ล้านบาท  ในระหว่างปี 2553  กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้เบิกใช้เงินกู้ยืมรวมเป็น
จ านวนเงิน 25 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กิจการที่ควบคุมร่วมกันมีเงินกู้ยืมคงเหลือ จ านวน 7.28 ล้านบาท 
 
เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2553 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR  เป็นอัตราดอกเบี้ยคงท่ี
ร้อยละ 6 
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เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2553 บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 60 ล้านบาท เงินกู้ยืมน้ีมีอัตราดอกเบี้ย  MLR ลบด้วยอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดในสัญญา 
โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือนในจ านวนเงินที่แตกต่างกันรวม 36 งวด สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2556 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยทางอ้อมมีเงินกู้ยืมคงเหลือจ านวน 57 ล้านบาท เงินกู้ยืมน้ีค้ าประกันโดยการจดจ านอง
เครื่องจักร 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น 
 

ในระหว่างปี 2551 บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อให้โฆษณาและบริการต่างๆท่ี
เก่ียวข้องโดยบริษัทดังกล่าวได้ให้บริษัทกู้เงินจ านวน 150 ล้านบาท บริษัทตกลงที่จะจ่ายคืนเงินกู้ให้แก่บริษัทดังกล่าว
โดยหักจากเงินรับค่าโฆษณาหลังหักส่วนลด   บริษัทจะจ่ายค่าบริการตามที่ระบุในสัญญาและดอกเบี้ยในอัตรา 
Minimum Loan Rate (MLR) ต่อปีของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และ
สามารถมีผลบังคับต่อไปได้อีกทุก ๆ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินกู้คงเหลือจ านวน 127.3 ล้านบาท 
(2552: 140.9 ล้านบาท) 
 

ณ วันที่   31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  1,231 ล้านบาท               
(2552: 805 ล้านบาท) 
 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
 
หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2553  2552 
     ยอดจ่าย      ยอดจ่าย 
 เงินต้น  ดอกเบี้ย  ช าระ  เงินต้น  ดอกเบี้ย  ช าระ 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27,225  5,786  33,011  -  -  - 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี            
   แต่ไม่เกินห้าปี 67,036  5,337  72,373  -  -  - 
รวม 94,261  11,123  105,384  -  -  - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
     ยอดจ่าย      ยอดจ่าย 
 เงินต้น  ดอกเบี้ย  ช าระ  เงินต้น  ดอกเบี้ย  ช าระ 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 498  88  586  -  -  - 
ครบก าหนดช าระหลังจากหนึ่งปี            
   แต่ไม่เกินห้าปี 932  61  993  -  -  - 
รวม 1,430  149  1,579  -  -  - 

 

18 เจ้าหนี้การค้า 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
   (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5  -  27,397  249,188  119,940 
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ   156,648  156,279  32,249  56,626 
รวม   156,648  183,676  281,437  176,566 

 

19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2553  2552  2553  2552 
     (ปรับปรุง    (ปรับปรุง 
 หมายเหตุ    ใหม่)    ใหม่) 
   (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   175,009  108,063  143,695  48,574 
เจ้าหน้ีกรมสรรพากร   12,069  6,625  4,489  5,449 
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ   78,156  61,298  40,298  34,586 
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5  127  191  5,123  79,287 
เจ้าหน้ีอื่น - กิจการอื่น ๆ   30,590  11,899  10,363  3,233 
ค่าเช่าเครื่องจักรค้างจ่าย   -  189,736  -  189,736 
เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้า   94,990  53,531  32,779  51,016 
อื่น ๆ   20,845  15,566  7,840  9,628 
รวม   411,786  446,909  244,587  421,509 
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20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเช่า         
   กลับคืนรอการตัดบัญชี  -  4,933  -  4,933 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น 17 127,349  140,958  127,349  140,958 
ส่วนแบ่งขาดทุนส่วนที่เกินกว่า         
   มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  22,432  -  - 
อื่น ๆ  2,476  2,768  -  - 
รวม  129,825  171,091  127,349  145,891 

 
21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุ้น  2553  2552 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม          
- หุ้นสามัญ 10  250,000  2,500,000  250,000  2,500,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามัญ 10  250,000  2,500,000  250,000  2,500,000 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วันที่ 1 มกราคม          
- หุ้นสามัญ 10  164,774  1,647,740  164,774  1,647,740 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามัญ 10  164,774  1,647,740  164,774  1,647,740 
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22 ส่วนเกินทุนและส ารอง 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง ( “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 
 

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการออกและจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย ”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดังกล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า 
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ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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23 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน  
 
กลุ่มบริษัทน าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ  รูปแบบหลักในการรายงาน พิจารณาจากระบบการ
บริหารจัดการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัท เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ส่วนงาน 
 
ผลได้เสียสินทรัพย์และหน้ีสินตามส่วนงานเป็นรายการที่เก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับ
ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล  
 
ส่วนงานธุรกิจ 
 
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส าคัญ ดังน้ี 
 
ส่วนงาน 1  สิ่งพิมพ์และโฆษณา  
ส่วนงาน 2  บริการด้านการพิมพ์  
ส่วนงาน 3  สื่อการศึกษาและบันเทิง  
ส่วนงาน 4  สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม่  
ส่วนงาน 5  อื่น ๆ 
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังน้ันฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 80 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจ 
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  ส่วนงานที่ 5  ตัดรายการระหว่างกัน  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
                          (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินค้าและการให้บริการ 2,492  1,871  457  399  253  263  625  463  234  229  (1,364)  (908)  2,697  2,317 
รายได้ค่าเช่าและบริการ 31  199  14  15  88  96  -  -  -  -  (40) ( (202)  93  108 
ดอกเบี้ยรับ 29  28  -  -  3  -  3  1  -  -  (32) ( (8)  3  21 
ก าไรจากการต่อรองราคาซื้อ 91  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  91  - 
รายได้อ่ืน 218  135  282  13  10  8  -  4  -  -  (459)  (77)  51  83 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม                            
   วิธีส่วนได้เสีย 222  81  -  -  -  -  -  -  -  -  (50)  (79)  172  2 
รวมรายได้ 3,083  2,314  753  427  354  367  628  468  234  229  (1,945)  (1,274)  3,107  2,531 

ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ 1,742  1,530  370  348  250  260  391  322  218  206  (1,281)  (963)  1,690  1,703 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 323  125  6  -  13  10  63  28  34  3  (214)  -  225  166 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 455  468  37  31  45  58  31  39  -  34  (104)  (224)  464  406 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 95  89  1  -  14  11  20  8  -  -  -  -  130  108 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตาม                            
   วิธีส่วนได้เสีย 50  63  50  48  -  -  -  -  -  -  (50)  (63)  50  48 
รวมค่าใช้จ่าย 2,665  2,275  464  427  322  339  505  397  252  243  (1,649)  (1,250)  2,559  2,431 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน                            
   และภาษีเงินได้ 418  39  289  -  32  28  123  71  (18)  (14)  (296)  (24)  548  100 
ต้นทุนทางการเงิน (91)  (95)  (48)  (26)  (2)  -  -  (2)  (3)  (3)  32  8  (112)  (118) 
ภาษีเงินได้ (5) ) -  (19)  (18)  (9)  (14)  (22)  -  -  -  -  -  (55)  (32) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 322  (56)  222  (44)  21  14  101  69  (21)  (17)  (264)  (16)  381  (50) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามส่วนงานธุรกิจ 

 

             ตัดรายการ   
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  ส่วนงานที่ 5  ระหว่างกัน  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 59  89  7  1  22  42  27  23  9  6  -  -  124  161 
เงินลงทุนชั่วคราว -  -  -  -  30  5  90  147  -  -  -  -  120  152 
ลูกหนี้การค้า  712  449  173  154  133  132  168  117  47  49  (465)  (253)  768  648 
รายได้ค้างรับ 142  84  9  1  11  10  51  23  2  2  (75)  (12)  140  108 
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 280  199  32  28  24  16  2  3  -  2  (337)  (221)  1  27 
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาขายและเช่ากลับคืนรับคืน                            
   ภายในหนึ่งปี -  254  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -         254 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 185  107  -  -  -  -  -  -  -  -  (185)  (107)  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                            
   ที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 84  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (84)  -  -  - 
สินค้าคงเหลือ  118  234  35  6  70  54  7  2  -  -  -  -  230  296 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  46  73  30  20  9  5  9  8  10  8  55  -  159  114 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,626  1,489  286  210  299  264  354  323  68  67  (1,091)  (593)  1,542  1,760 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามส่วนงานธุรกิจ 

 

             ตัดรายการ   
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  ส่วนงานที่ 5  ระหว่างกัน  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 883  652  -  -  -  -  -  -  -  -  (856)  (626)  27  26 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  1 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน  16  14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16  14 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 167  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (167)  -  -  - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  460  470  1,238  631  5  3  75  29  6  9  21  21  1,805  1,163 
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 36  36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  36  36 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 66  79  -  -  27  19  -  -  1  3  -  -  94  101 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  148  175  1  1  5  -  29  26  3  5  -  -  186  207 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,777  1,427  1,239  632  37  22  104  55  10  17  (1,002)  (605)  2,165  1,548 

รวมสินทรัพย์ 3,403  2,916  1,525  842  336  286  458  378  78  84  (2,093) () (1,198) 5, 3,707  3,308 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 83 

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามส่วนงานธุรกิจ 
           ตัดรายการ   
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  ส่วนงานที่ 5  ระหว่างกัน  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
                          (ปรับปรุงใหม่) 
 (ล้านบาท) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น                            
    จากสถาบันการเงิน 582  532  64  60  5  -  2  1  -  -  -  -  653  593 
เจ้าหนี้การค้า 365  217  153  118  118  111  29  23  48  39  (556)  (324)  157  184 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 193  280  101  87  7  -  -  -  -  -  -  -  301  367 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -  10  -  62  -  -  -  -  45  45  (45)  (107)  -  10 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ                            
   ภายในหนึ่งปี 1  -  26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  27  - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง                            
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -  -  248  -  -  -  -  -  -  -  (248)  -  -  - 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3  -  7  -  6  14  6  -  -  -  -  -  22  14 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 446  466  95  49  55  51  104  56  38  24  (326)  (199)  412  447 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,590  1,505  694  376  191  176  141  80  131  108  (1,175)  (630)  1,572  1,615 

                            
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 548  490  138  182  -  -  -  -  -  -  -  -  686  672 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -  -  143  -  -  -  -  -  -  -  (143)  -  -  - 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1  -  66  -  -  -  -  -  -  -  -  -  67  - 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 127  146  -  22  -  -  -  -  3  3  -  -  130  171 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 676  636  347  204  -  -  -  -  3  3  (143)  -  883  843 

รวมหนี้สิน 2,266  2,141  1,041  580  191  176  141  80  134  111  (1,318)  (630)  2,455  2,458 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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           ตัดรายการ   
 ส่วนงานที่ 1  ส่วนงานที่ 2  ส่วนงานที่ 3  ส่วนงานที่ 4  ส่วนงานที่ 5  ระหว่างกัน  รวม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ล้านบาท) 
รายจ่ายฝ่ายทุน 310  24  720  9  1  47  67  12  1  1  (251)  (7)  848  86 
ค่าเสื่อมราคา 35  37  99  52  1  1  20  24  2 1 1  - 1 -  157  115 
ค่าตัดจ าหน่าย 33  35  -  -  21  23  -  -  1  -  -  -  55  58 
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย ์ (8)  6  (1)  -  -  (1)  -  5  -  1  -  -  (9)  11 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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24 รายได้อื่น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
รายได้จากการขายเศษวัสดุ  24,791  15,429  13,369  10,448 
รายได้ค่าบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางด้านส านักงานและ
บริการ 

 

7,857  -  180,430  76,129 
ก าไรจากการขายอุปกรณ์  -  11,500  -  1,734 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3,075  21,392  5,600  28,500 
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -  -  -  25,770 

อื่น ๆ  15,400  34,066  12,514  3,568 
รวม  51,123  82,387  211,913  146,149 

 
25 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่าย 9,533  7,175  86,470  123,959 
ค่าใช้จ่ายในการตลาด 133,032  89,400  102,111  70,579 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 82,600  69,437  55,196  54,901 
รวม 225,165  166,012  243,777  249,439 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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26 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 311,889  239,534  218,343  184,329 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 57,284  94,972  52,165  47,034 
ค่าเสื่อมราคา 44,771  42,973  27,476  30,537 
ผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุก่อนก าหนด 7,106  1,138  2,933  1,138 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและ        
    สินทรัพย์อื่นตัดจ่าย 33,978  29,498  33,928  29,448 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 2,871  (3,438)  8,937  (8,444) 
อื่น ๆ 5,574  1,430  5,925  1,430 
รวม 463,473  406,107  349,707  285,472 

 
27 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ผู้บริหาร        
เงินเดือนและค่าแรง 117,626  103,398  75,475  77,715 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5,800  5,221  2,805  3,344 
อื่น ๆ 6,479  196  1,738  90 
 129,905  108,815  80,018  81,149 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
พนักงานอื่น        
เงินเดือนและค่าแรง 601,208  542,227  304,402  333,985 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 32,653  30,365  16,963  18,630 
อื่น ๆ 244,100  183,249  105,293  96,355 
 877,961  755,841  426,658  448,970 
        

รวม 1,007,866  864,656  506,676  530,119 
 

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้จด
ทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่
ได้รับอนุญาต 

 

28 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก าหนดในมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ซ้ือกระดาษและวัตถุดิบ  272,768  281,080  197,417  221,506 
ซ้ือหนังสือ  19,258  64,726  160,832  110,764 
ค่าพิมพ์  115,496  62,092  187,938  323,982 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูป  65,804  155,728  116,282  88,791 
ค่าขนส่ง  182,946  201,989  3,104  20,002 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น  386,902  308,889  185,555  261,315 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  57,284  94,971  52,165  47,034 
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่ายและการตลาด 25 142,565  96,575  188,581  194,538 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 27 1,007,866  864,656  506,676  530,119 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  218,670  173,215  71,764  70,879 
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  (2,512)  14,177  (2,719)  19,050 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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29 ต้นทุนทางการเงิน 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552 
   (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่ายที่เก่ียวกับ          
   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 5  -  -  1,440  303 
   สถาบันการเงิน   103,499  108,430  80,991  84,788 
   บริษัทอื่น   8,585  9,731  8,585  9,731 
สุทธิ   112,084  118,161  91,016  94,822 

 
30 ภาษีเงินได้ 
 

จ านวนภาษีเงินได้ในงบก าไรขาดทุนรวมมากกว่าหรือน้อยกว่าภาษีเงินได้ที่ค านวณโดยการใช้อัตราภาษีเงินได้     
คูณกับยอดก าไรสุทธิตามบัญชีส าหรับปี เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับ
รายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษีบางรายการ และผลขาดทุนสะสมท่ีสามารถใช้สิทธิทางภาษีจากรอบระยะเวลาบัญชีอื่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเก่ียวกับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย ค่าเผื่อการด้อยค่าของ     
เงินลงทุนและสินทรัพย์ และเน่ืองจากขาดทุนของบริษัทย่อยบางแห่งไม่สามารถจะน ามาสุทธิกับก าไรของ       
บริษัทย่อยแห่งอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทในการค านวณภาษีเงินได้ 

 
31 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 
ก าไร  (ขาดทุน)  ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ค านวณจากก าไร
(ขาดทุน)ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ระหว่างปีโดยแสดงการค านวณดังน้ี 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท/ พันหุ้น) 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น        
   ของบริษัท 313,625  (46,500)  135,026  15,764 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 164,774  164,774  164,774  164,774 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน)  (บาท) 1.90  (0.28)  0.82  0.09 
 

32 เครื่องมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการ ถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า  
 

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วน ที่ส าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้ มีความสมดุล
ของระดับ ความเสี่ยงท่ียอมรับได้  โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการ        
ความเสี่ยง  ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ม่ันใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริหาร คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม่ันคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหน้ีและความเชื่อม่ัน
ของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวม               
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยังก ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง ที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท (หมายเหตุข้อ 17)  
 
อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก าหนดช าระหรือก าหนด
อัตราใหม่มีดังน้ี 

  
 งบการเงินรวม 

 

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลังจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2553        
หมุนเวียน         
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร ์  48,174  -  48,174 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.25 – 7.40  604,638  -  604,638 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร์

และเอ็ม แอล อาร ์
บวกร้อยละ 0.50 

 300,984  -  300,984 

ไม่หมุนเวียน        
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร์  -  686,746  686,746 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น เอ็ม แอล อาร ์  -  127,349  127,349 

รวม   953,796  814,095  1,767,891 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
 

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลังจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2552        
หมุนเวียน         
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร ์  12,547  -  12,547 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.90 – 8.30  580,160  -  580,160 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร์

และเอ็ม แอล อาร ์
บวกร้อยละ 0.50 

 367,048  -  367,048 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.85  10,000  -  10,000 
ไม่หมุนเวียน        
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร์  -  671,988  671,988 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น เอ็ม แอล อาร ์  -  140,958  140,958 

รวม   969,755  812,946  1,782,701 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลังจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2553        

หมุนเวียน         
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร ์  27,341  -  27,341 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4.25 – 7.40  554,638  -  554,638 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร์

และเอ็ม แอล อาร ์
บวกร้อยละ 0.50 

 193,200  -  193,200 

ไม่หมุนเวียน        
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร ์  -  548,326  548,326 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น เอ็ม แอล อาร ์  -  127,349  127,349 
รวม   775,179  675,675  1,450,854 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 
อัตราดอกเบี้ย 
ที่แท้จริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลังจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2552        
หมุนเวียน         
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร ์  1,620  -  1,620 
   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.80 – 7.75  530,160  -  530,160 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร์

และเอ็ม แอล อาร ์
บวกร้อยละ 0.50 

 280,000  -  280,000 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.85  10,000  -  10,000 
ไม่หมุนเวียน        
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร ์  -  490,060  490,060 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น เอ็ม แอล อาร ์  -  140,958  140,958 
รวม   821,780  631,018  1,452,798 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ณ วันทีร่ายงานเป็นรายการที่เก่ียวข้องกับรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการซื้อสินค้าที่
เป็นเงินตราต่างประเทศดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (พันบาท) 
ประมาณการยอดซื้อสินค้า 10,076  37,205  10,076  37,205 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (10,076)  (37,205)  (10,076)  (37,205) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ -  -  -  - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

 93 

ความเส่ียงทางด้านสินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไขที่ ตกลง
ไว้เม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันท่ีรายงาน ไม่พบว่ามีความเสี่ยง
จากสินเชื่อที่เป็นสาระส าคัญ ความเสี่ยง สูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน 
แต่ละรายการในงบดุล อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมี ฐานลูกค้าจ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิด  
ผลเสียหายที่มีสาระส าคัญจากการเก็บหน้ีไม่ได้ 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า     
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของก ลุ่มบริษัทและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท ก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือช าระหน้ีสินกัน ในขณะที่ท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกัน  และสามารถต่อรองราคา
กันได้อย่างอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่า และ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมถูกก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน
หมายเหตุที่เก่ียวข้องกับกับสินทรัพย์และหน้ีสินน้ัน ๆ  
 
มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีระยะสั้นอื่นๆ เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี 
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33 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพันจากสัญญา        
ภายในหน่ึงป ี 35,779  269,264  4,520  238,971 
หลังจากหน่ึงปแีต่ไม่เกินห้าปี 98,243  85,706  40  - 
หลังจากห้าปี 92,303  56,802  -  - 
รวม 226,325  411,772  4,560  238,971 

        
ภาระผูกพันอื่น ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ 11,869  38,878  11,869  38,878 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 10,076  37,205  10,076  37,205 
ค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยกับ        
   สถาบันการเงิน -  -  130,000  130,000 
หนังสือค้ าประกันธนาคาร 4,371  5,095  -  - 
รวม 26,316  81,178  151,945  206,083 

 
ก) กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าและบริการเพื่อเช่าส านักงานรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกกับบริษัทในประเทศ

แห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2554 และกลุ่มบริษัท
สามารถต่ออายุได้อีก 1 ปี ภายใต้เง่ือนไขเดิม 

 
ข) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซื้อข่าวกับบริษัทต่างประเทศแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 

1 มิถุนายน 2549 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยมีเง่ือนไขในการต่ออายุสัญญาได้ 
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ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาบริการ เก่ียวกับการบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ขึ้นสู่ดาวเทียมกับบริษัท      
ในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

วันที่ท าสัญญา ระยะเวลาของสัญญา อายุสัญญา ค่าบริการรวม 
    1 ตุลาคม 2552 1 พฤศจิกายน 2552 10 ปี 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(แก้ไขเพิ่มเติม  
11 พฤษภาคม 2553) 

ถึง 31 ตุลาคม 2562   

    4 กุมภาพันธ์ 2553 15 กุมภาพันธ์ 2553 10 ปี 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(แก้ไขเพิ่มเติม  

11 พฤษภาคม 2553) 
ถึง 31 มีนาคม 2563   

 

ง) กิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อมได้ท าสัญญาเช่าคลังสินค้า 2 แห่งกับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึงโดยกิจการที่
ควบคุมร่วมกันทางอ้อมตกลงจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี 
สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามล าดับ 

 

34 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทย่อยทางอ้อมได้ท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหน่ึง
จ านวนวงเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท เงินกู้ยืมน้ีมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ าลบด้วยอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดในสัญญา                   
เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบริษัทย่อยทางอ้อมและเงินฝากออมทรัพย์จ านวน 2.5 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวยังไม่ได้เบิกใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว 
 

35 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ก) เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2554 บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาเงินกู้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 
(“บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ”) โดยบริษัทยินยอมให้บริษัทย่อยดังกล่าวช าระคืนเงินกู้ยืมตั้งแต่           
เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 เป็นรายเดือนไม่ต่ ากว่างวดละ 5 ล้านบาท และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2554 เป็นต้นไปให้ช าระคืนเงินกู้ยืมเป็นรายเดือนไม่ต่ ากว่างวดละ 9 ล้านบาท 

 

ข) เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น 
ดิจิตอล มีเดีย จ ากัด) ได้มีมติพิเศษให้ลดทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวจากเดิม 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 10    
ล้านหุ้น มูลค่า  หุ้นละ 10 บาท เป็น 25 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อชดเชย
ขาดทุนสะสม 
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ค) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ( “บริษัท  เนชั่น  อินเตอร์เนชั่นแน ล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน)”) เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4.25 ล้านบาท  
 

ง)  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ( “บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ”) 
เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 17.2 ล้านบาท 

 
36 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช ้

 
กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจาก
ยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี ก าหนดให้ถือปฏิบัติกับ     
งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื่อง ปีท่ีมีผล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและข้อผิดพลาด 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได้ 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)       ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
2556 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)       ต้นทุนการกู้ยืม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง

กัน 
2554 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื่อง ปีท่ีมีผล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษัทร่วม  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)            ก าไรต่อหุ้น  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์

ที่อาจเกิดขึ้น 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 

(ปรับปรุง 2552) 
การรวมธุรกิจ  2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ด าเนินงานที่ยกเลิก 

2554 

 
ขณะนี้ผู้บริหารก าลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทดังน้ี (ก ) 
ต้นทุนการรื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิด
ค่าเสื่อมราคาประจ าปี (ข ) การก าหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบน้ันมีสาระส าคัญ (ค) มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการ
คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์น้ัน หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเม่ือสิ้นสุดอายุการใช้
ประโยชน์ นอกจากน้ีต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตให้กิจการเลือกปรับไปข้างหน้าส าหรับปีท่ีเริ่มน ามาถือ
ปฏิบัติ ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะใช้ทางเลือกตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16  (ปรับปรุง 2552)  
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554  ซึ่งไม่เกิดผลกระทบต่องบการเงินปี 2553 หรือปีก่อนหน้าน้ัน ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่
ระหว่างการสอบทานผลกระทบต่องบการเงินหากได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) 
นับจากวันที่ 1 มกราคม 2554   
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ในปัจจุบันไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานและกลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกบัญชี
ผลประโยชน์หลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน และ
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจนกว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายขี้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ใหม่น้ีได้รวมข้อก าหนดใน
การรับรู้และต้นทุนในระหว่างงวดซึ่งได้มีการให้บริการ ข้อก าหนดมีความซับซ้อนและก าหนดให้มีข้อสมมติฐาน
ตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้นภาระผูกพันได้ถูกประเมิน
โดยการคิดลดกระแสเงินสดเน่ืองจากอาจมีการจ่ายช าระในหลาย ๆ ปีภายหลังจากที่พนักงานได้ท างานให้               
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตให้หน้ีสินในช่วงการ
เปล่ียนแปลงได้ถูกรับรู้และบันทึกบัญชีได้วิธีใดวิธีหน่ึงในสี่ทางเลือก  
1.      โดยวิธีปรับย้อนหลัง 
2.      โดยปรับกับก าไรสะสม ณ วันท่ีน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก 

 3.      โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที ณ วันท่ีน ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก 
4.     โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่น ามาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก 
 
ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการสอบทานผลกระทบต่องบการเงินหากได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
19 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2554 
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37 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการในงบการเงินของปี 2552 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของ                   
ปี 2553 ดังน้ี 

 2552 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ก่อนจัด

ประเภท
ใหม ่

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม ่

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม ่

 
 
 

ก่อนจัด
ประเภทใหม ่

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม ่

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม ่

 (ล้านบาท) 
งบดุล            
ลูกหนี้การค้า 719,150  (70,762)  648,388  449,709  (70,762)  378,947 
รายได้ค้างรับ 37,962  70,762  108,724  3,385  70,762  74,147 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 266,210  (152,277)  113,933  220,637  (152,277)  68,360 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 54,595  152,277  206,872  21,826  152,277  174,103 
            

งบก าไรขาดทุนส าหรับปี            
ต้นทุนในการขายและต้นทุน
การให้บริการ 1,650,593  51,675  1,702,268  1,288,038  46,665  1,334,703 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 234,652  (68,640)  166,012  172,144  77,295  249,439 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 389,141  16,965  406,106  409,432  (123,960)  285,472 
            
            

 
 



บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

•	 นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)
	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ช้ัน	4	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพมหานคร	10110
	 โทร.	(66)	2229-2800
•	 ผู้สอบบัญชี
	 1.	นายวิเชียร	ธรรมตระกูล
	 	 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี		3183	หรือ
	 2.	นายเจริญ	ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ
	 	 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี		4068	หรือ
	 3.	นางบุญศรี	โชติไพบูลย์พันธ์ุ
	 	 ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	3756
	 	 สำานักงานสอบบัญชีบริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำากัด
	 	 195	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	ช้ัน	21	ถนนสาทร	เขตยานนาวา	กทม.	10120	โทร.	(66)	2677-2000
	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 1.	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		(audit	fee)
	 	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี	2553	เป็นจำานวนเงินรวม	4,590,000	บาท
	 2.	ค่าตอบแทนอ่ืน	(non-audit	fee)	–ไม่มี-
•	 ท่ีปรึกษาทางการเงิน
	 1.	บริษัท	เจดี	พาร์ทเนอร์	จำากัด	
	 	 170/29-30	ช้ัน	11	อาคารโอเซ่ียนทาวเวอร์	1	สุขุมวิท	16	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานครฯ	10110
	 	 โทร	(66)	2661-8803-5	
	 2.	บริษัทหลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	จำากัด
				 	 989	อาคารสยามทาวเวอร์	ช้ัน	9,	14-15	ถนนพระราม	1	แขวงปทุมวัน	กรุงเทพมหานครฯ	10330
			 	 โทร	(66)	657-7000
•	 ท่ีปรึกษากฎหมาย
	 1.	บริษัท	สำานักงานกฎหมายและภาษี	เอส.เอ.ที.	แอสโซซิเอท	จำากัด
					 	 702	อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์	(โรงแรมแชงการี-ลา)	
					 	 เลขท่ี	89	ซอยวัดสวนพูล	ถนนเจริญกรุง	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500	โทร	(66)	2630-7637-8
	 2.	บริษัท	เภา	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	ลอว์	ออฟฟิช	จำากัด
	 	 2	อาคารสีลมเซ็นเตอร์	ช่ัน	20	ถนนสีลม	แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500	โทร	(66)	2623-6697
	 3.	บริษัท	ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส	จำากัด	
	 	 ช้ัน	17	ต้นสนทาวเวอร์	900	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กทม.	10330	โทร	(66)	2689-4925
•	 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 คุณวรางคณา	กัลยาณประดิษฐ			
	 	 ตำาแหน่ง:	เลขานุการบริษัท
	 	 บริษัท	เนช่ัน	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 1854	ถนนบางนา-ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	10260	โทร	(66)	2338-3456
	 	 Email	:	investor@nationgroup.com
	 	 Website	:	http://www.nationgroup.com
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