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หนาที่ 1 

สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

ขอมูลเกี่ยวกับกลุมบรษัิท  

กลุมบรษิัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (กลุมบริษัท) กอต้ังโดยผูบริหารคนไทยซึ่งไดเริ่มตนประกอบ
ธุรกิจผลิตหนังสอืพิมพ “The Nation” ในป 2519 และตอมาไดขยายธุรกิจโดยการเขาลงทุนจัดต้ังบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกีย่วกับ
สื่อตางๆ อยางตอเนื่อง ปจจุบันกลุมบริษทัประกอบธุรกิจหลักประเภทเปนผูผลิตและเสนอขาวสาร ผานสื่อตางๆ ครบวงจร
ไดแก ผลิตหนังสอืพิมพ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุคส  รายการวิทยุ โทรทัศนและสื่อทางอินเตอรเน็ต กลุมบริษัทแบงโครงสราง
การดําเนินงานออกเปน 3 กลุมซึ่งธุรกิจหลักไดแก กลุมธุรกิจดานสื่อสิ่งพมิพ กลุมธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียงและกลุม
ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังนี้ 

1. ธุรกิจสื่อสิ่งพมิพ: บริษัทและบริษัทยอยเปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพมิพและนติยสารโดยแบงการดําเนินงานออกเปน 2 
สายผลิตภัณฑ คือ ธุรกิจการผลิตและจําหนายหนังสือพมิพ ไดแก “The Nation” “กรุงเทพธุรกิจ” “คม ชัด ลึก” “เนช่ันสุด
สัปดาห” เปนตน และธุรกิจนําเขาและผลิตสิ่งพมิพทางการศึกษา เชน “English for you” “Disney World of English” “Barbie”  
“Doraemon” “Pokemon” “Digimon” เปนตน รวมถึงธุรกิจผลิตพ็อคเก็ตบุคส โดยไดรับลิขสิทธิทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เชน As The Future, Catches You, Hillary เปนตน นอกจากนี้ บรษิัทยังรับพมิพและจัดจาํหนายหนังสือพมิพตางประเทศ 2 ฉบับ 
คือ “The Yomiuri Shimbun” “The Asian Wall Street Journal”  และยังเปนตัวแทนจดัจําหนายใหกับนติยสารตางประเทศอีก
หลายฉบับเชน “Far Eastern Economic Review (FEER)” “Business Week” เปนตน 

2.   ธุรกิจดานสือ่กระจายภาพและเสียง:  ประกอบดวย  2  สายธุรกิจยอยคือ  ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและผลิตรายการวิทยุ 
ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัท โดยเปนผูผลิตรายการวิทยุใหกบัสถานีวิทยุตางๆ เชน F.M 90.5, F.M 89.5, A.M 1107  
เปนตน สําหรับรายการทางโทรทศัน เปนผูผลิตรายการใหกับสถานโีทรทัศนชองตางๆ ไดแก ชอง 5 รายการถูกผิดคิดเอง     
ชอง 9 รายการเขียวยกแผง, รายการโมเดรินไนทไลฟสไตล และเปนผูผลิตรายการ 24 ช่ัวโมง ในนาม Nation Channel 
ออกอากาศทางชอง TTV 1 

3. ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ: ดําเนินการโดยบริษัท,บริษัทยอย ซึ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาเว็บไซตขาวสารขอมูล เชน   
www.nationgroup.com  www.bangkokbiznews.com www.nationchannel.com เปนตน   

 ในชวงป 2544-2546 บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผลการดําเนินงานป 2546 บริษทัมผีลกําไรจากการ
ดําเนินงานสุทธิ 151 ลานบาท เพิม่ขึ้น 391 ลานบาท หากไมรวมการตั้งคาเผ่ือผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน  และ 
สํารองหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้การคาและบริษัทในเครือ จํานวน 135 ลานบาท จะทาํใหบรษิัทมีกาํไรจากการดําเนินงาน 286 
ลานบาท โดยในป 2546 บริษทัมีรายไดรวม 3,146 ลานบาท สวนตนทุนขายและคาใชจายรวม 2,562 ลานบาท โดยรายไดจาก
โฆษณาเพิม่ขึ้นถึงรอยละ 11 เมื่อเทียบกับปกอน สวนตนทุนขายเพิม่ขึ้นรอยละ 6 โดยมาจากตนทนุของหนังสือเพิม่ขึ้นตาม
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งตนทนุคาผลิตรายการของสื่อโทรทัศนเพิม่ข้ึน ในขณะที่ตนทุนกระดาษลดลงรอยละ 16  สําหรับ
คาใชจายในการขายและบริหารป 2546 เพิ่มข้ึนรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน สวนใหญเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ขยายงานของบริษัทในดานการขยายฐานการจัดจําหนายและการขนสงใหมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย 
ในขณะทีบ่ริษัทสามารถควบคุมคาใชจายเกี่ยวกับการประชาสมัพนัธและสงเสริมการขายใหลดลงไดเมื่อเปรียบเทียบกบัป
กอนทีม่ีคาใชจายโครงการเปดตัวหนังสือพมิพ    คม ชัด ลึก โดยบริษัทยังคงมีการจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
ขอบคุณลูกคาและรวมสนุกกบัผูอานซึ่งมีสวนทําใหรายไดทั้งจากการขายโฆษณาและจากการจําหนายสิ่งพิมพยังคงมีอัตราการ
เพิ่มข้ึน 



หนาที่ 1 

 



หนาที่ 2 

บริษัทที่ออกหลกัทรพัย 

 
ช่ือบริษัท   :  บริษัท  เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ     : ประกอบธุรกิจหลักประเภท  เปนผูผลิตและเสนอขาวสารผานส่ือตางๆ  ครบวงจร  ไดแก  

พิมพหนังสือพิมพ, พอคเก็ตบุคส,  จัดรายการวิทยุ  โทรทัศน  และส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ             : 44  หมู 10 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบรษัิท             :  บมจ. 226 
Home Page : www.nationgroup.com 
โทรศัพท : (662) 317 - 0420, 325 - 5555 
โทรสาร : (662) 316 – 5965,  317 – 1390 
 



หนาที่ 3 

1.   ปจจัยความเสี่ยง 
 
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวของซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบริษัท และหรือผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ  
ซึ่งบริษัทไดมีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1  ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่สําคัญของธุรกิจหนังสือพิมพคือกระดาษคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 80  ของตนทุนวัตถุดิบรวม  โดย

กระดาษจัดเปนสินคาประเภท Commodity  ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาแปรผันตามความตองการและปริมาณการผลิต 
(Demand & Supply) และเปนปจจัยหลักในการกําหนดราคาอางอิงในตลาดโลก  บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
กระดาษ  ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตและกําไรสุทธิของบริษัท 

จากประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 31 ป  และจากการติดตามราคากระดาษอยางใกลชิดทําให
บริษัทเขาใจในวงจรของราคากระดาษเปนอยางดี ซึ่งในภาวะที่ราคากระดาษผันผวนบริษัทจะพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบลวงหนาเมื่อมี 
การคาดการณการเพิ่มข้ึนของราคากระดาษ  หรือเพิ่มความยืดหยุนในการเพิ่มหรือลด จํานวนหนาหนังสือพิมพในสวนที่ไมถือเปน
สาระสําคัญเพื่อลดตนทุน   โดยระหวางป 2545 บริษัทไดสั่งซื้อกระดาษในชวงที่ราคากระดาษในตลาดโลกลดลงอยางมากและได
ทยอยนําเขาและจัดเก็บอยางเพียงพอตอความตองการในการผลิตสําหรับป  2546  และป 2547  ดังนั้นราคากระดาษที่เพิ่มข้ึนในป 
2546  และป 2547  จึงไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตของบริษัท 

1.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
ระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในปจจุบันเปนแบบลอยตัว (Managed Float) ซึ่งการกําหนดราคาขึ้นอยูกับ

ปริมาณความตองการของเงินสกุลนั้นๆ  ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจจึงมีผลตอบริษัทใน
สวนของตนทุนการผลิต  เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระดาษหนังสือพิมพซึ่งบริษัทนําเขาจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 95 
ของปริมาณกระดาษทั้งหมด และมีตนทุนเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ  บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของคาเงินบาทในการซื้อ
กระดาษจากตางประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัท ไดมีการติดตามอัตราแลกเปลี่ยนอยางใกลชิดเพื่อวางนโยบายและแกไขปญหาไดทัน
เหตุการณ  โดยการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Hedge) โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward 
Contract) ทันทีที่มีการสั่งซื้อจากตางประเทศ  โดยในป 2546  บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ครอบคลุมสําหรับคากระดาษนําเขา
ทั้ง 100% แลว   

1.3  ความเสี่ยงดานการรักษาบุคลากรท่ีมีประสบการณและความสามารถ 
สําหรับผูบริหารในระดับสูงของบริษัทนั้น  นอกจากจะประกอบดวยผูบริหารระดับสูงที่เปนที่รูจักกันดีในวงการ

สื่อสารมวลชนแลวยังประกอบดวยผูบริหารระดับสูงทางดานการตลาด  การจัดจําหนาย  และการเงินดวย  ซึ่งทุกสวนงานลวนเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ  และแตละสวนงานไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการกระจายความรับผิดชอบให
ผูบริหารในระดับรองๆ ลงมาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได  การบริหารและการทํางานของบริษัท จึงอยูภายใตโครงสรางที่กระจาย
ความสําคัญ  ความรับผิดชอบและภาระหนาที่  ดังนั้นหากบริษัท ขาดบุคลากรสําคัญ ทานใดทานหนึ่งไปจะไมกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผูบริหารในระดับสูงสุดไดจัดสรรและแบงงานถายทอดตอกันไปถึงผูบริหารในระดับรองลงมาอีก 3-4 
ระดับ 

นอกจากนี้บริษัทยังเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการนําเสนอขาวซึ่งไดรับการตอบรับจากประชาชน
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ดังนั้นในปจจุบันภาพลักษณของบริษัทตอสายตาประชาชนจึงไมไดติดอยูกับตัวบุคคลแตจะติดกับลักษณะ
การเสนอขาวของทีมงานเปนหลัก  ซึ่งสงผลใหความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมีนอยและมีผลกระทบตอบริษัทไมมากนัก  โดย



หนาที่ 4 

พนักงานหลักในกองบรรณาธิการสวนใหญจะอยูกับบริษัทมาตั้งแตเริ่มกอตั้งหนังสือพิมพ  ในปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการ
ของ The Nation กรุงเทพธุรกิจ  และ คม ชัด ลึก ประกอบดวยผูสื่อขาว  ผูเขียนขาว บรรณาธิการ  ชางภาพ รวมประมาณ 705 คน 

นอกจากนี้บริษัทยังใหผลประโยชนกับพนักงานทุกระดับโดยการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) อายุ 5 ป  ใหแก
พนักงานทุกคน ซึ่งจะทําใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัทดวย 

1.4  ความเสี่ยงทางดานนโยบายการเงิน 
ความเสี่ยงในการตั้งสํารองหนี้สูญตามนโยบายบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวกับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่ไดสรุปไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องนโยบายการบัญชีที่สําคัญนั้น  บริษัทมีนโยบายการจัดเก็บหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    
โดยพิจารณาตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ไดโดยประมาณการจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับ
ประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต  และบริษัทมีนโยบายลดสัดสวนของลูกหนี้การคาที่มีอายุเกินกวา 12 เดือนใหมากที่สุด  โดย
ลูกหนี้ที่มีอายุเกินกวา 12 เดือนซึ่งบริษัทไมไดต้ังสํารองหนี้สูญครบตามจํานวนนั้น  เนื่องจากลูกหนี้ดังกลาวยังคงมีกิจกรรมทาง
การคารวมกับบริษัทและไดทยอยชําระหนี้แกบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีหนวยงานเรงรัดหนี้สินซึ่งทําหนาที่ในการติดตามหนี้ที่มี
ปญหาอยางตอเนื่อง   

1.5  ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก 
บริษัทมีแหลงเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนจากกําไรกอนดอกเบี้ย, ภาษีและคาเสื่อมราคา (EBITDA)  ในป  2546   รวม

เทากับ 624 ลานบาท  นอกจากนี้บริษัทยังสามารถระดมทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกอ่ืน ไดแก  วงเงินสินเช่ือจากธนาคารและสถาบัน
การเงินตางๆ   ซึ่ง ณ  31  ธันวาคม  2546  บริษัทมีวงเงินสินเช่ือรวม  3,397  ลานบาท ซึ่งมียอดใชวงเงินสินเช่ือเพียง 1,274 ลานบาท  
ยังคงเหลือวงเงินที่สามารถใชไดอีก 2,123 ลานบาท   และแหลงเงินทุนที่จะเกิดจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในการ
ซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเดิม ประมาณ 560  ลานบาท  นอกจากนี้ยังมีสินทรัพยบางรายการเชน ที่ดินตางจังหวัด  และที่ดิน กม. 29.5 
บางสวนที่ไมใชงานที่บริษัทจะพิจารณาขายออกไป นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินทุนจากการเพิ่มทุนใหกับนักลงทุนสถาบันแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึ่งบริษัทไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไวแลวจํานวน 40  ลานหุน   ซึ่งหากเสนอขายที่ราคา 17-30  บาทตอหุน  คาด
วาจะไดเงินทุนประมาณ 700-1,200  ลานบาท  รวมถึงการระดมทุนผานบริษัทยอยโดยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) ซึ่งคาดวาจะไดรับเงินทุนประมาณ 200 – 300 ลานบาท 

1.6  ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานของบริษัทยอย 
1.6.1 ธุรกิจโทรทัศนเปนธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัท  เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ

บริษัท  โดยในป 2546  อัตราสวนของรายไดจากธุรกิจโทรทัศนคิดเปนรอยละ 5.5  ของรายไดจากการขายและบริการรวม  โดยบริษัท
มีชองทางหารายไดจากการผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนชองตางๆ  ไดแก  Free TV เชน สถานีชอง 5 และชอง 9 ซึ่งมีความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงผังรายการจากเจาของสถานีซึ่งอาจจะกระทบตอรายไดรวมของกลุมบริษัทบาง  อยางไรก็ตามรายไดจาก Free TV 
ในป 2546 คิดเปนเพียงรอยละ 0.5 ของรายไดจากการขายและบริการรวม  สําหรับการผลิตรายการขาว 24  ช่ัวโมงในนามของ  
“Nation Channel”    ใหทางสถานีโทรทัศนไททีวี (TTV) ชอง 1 ซึ่งยังอยูระหวางการเจรจาเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน
ระหวาง TTV กับกรมประชาสัมพันธ  ซึ่งหากการเจรจาเรียบรอยแลว TTV จะสามารถโฆษณาไดเพิ่มขึ้นจากเดิม  ดังนั้นจะทําให
บริษัทมีรายไดจากการโฆษณาและผลิตรายการเพิ่มขึ้น  โดยรายไดจากการโฆษณาจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ  
อยางไรก็ตามบริษัทยังมีชองทางการหารายไดเพิ่มเติมโดยการรับจางผลิตรายการหรือขายขอมูล (Content) ใหกับผูประกอบการ Free 
TV  และเคเบิลทีวีโดยไมผูกติดกับสถานีใดสถานีหนึ่ง  ทั้งในและตางประเทศซึ่งถือเปนรายไดเพิ่มอีกชองทางหนึ่ง 

1.6.2 ธุรกิจวิทยุซึ่งเปนธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัทโดยทําการเชาเวลาหรือแบงรายไดโฆษณาจากผูประมูล
สถานีอีกทอดหนึ่ง   ดังนั้นความเสี่ยงตอการถูกแทรกแซงจากเจาของสถานีจึงสามารถเกิดขึ้นไดและอาจจะสงผลกระทบตอรายได
รวมของกลุมบริษัท  ปจจุบันรายไดจากธุรกิจวิทยุคิดเปนเพียงรอยละ 0.9  ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษัท 
นอกจากนี้ตามนโยบายของรัฐบาลมีแนวโนมการเปดเสรีของคลื่นวิทยุเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
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และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  โดยกําหนดใหมีการคัดเลือกและตั้ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช) ซึ่งเปนองคกรอิสระทําหนาที่กํากับดูแลและพิจารณาอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   ซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนใหบริษัทมีโอกาสเปนเจาของคล่ืนวิทยุ  สงผลใหบริษัทมี
ตนทุนลดลงและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น  

1.6.3 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนสื่อใหมที่กอใหเกิดธุรกิจและชองทางการตลาดเพิ่มข้ึนและเปนธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยางรวดเร็ว  โดยปจจุบันกระแสความนิยมจากตางประเทศลดลงซึ่งไดสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นในการ
ดําเนินธุรกิจอินเตอรเน็ตในประเทศไทย  โดยปจจุบันบริษัทไดมีการวางแผนและจัดการอยางเปนระบบรวมทั้งไดคํานึงถึงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น  โดยมีนโยบายจํากัดเงินลงทุนเพื่อเปนจุดระงับการลงทุนและความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท  ปจจุบันรายไดจาก
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพียงรอยละ 0.3 ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษัทเทานั้น  โดยตามงบการเงินรวม 
ณ 31 ธันวาคม  2546  บริษัทลงทุนในธุรกิจอินเตอรเน็ต โดยผานบริษัท   เนช่ัน  ดิจิตอล มีเดีย  จํากัด  รวมทั้งหมด  100   ลานบาท 
และในไตรมาส 4 ป 2546  บริษัทไดลดสัดสวนการลงทุนในบริษัท ไทย พอรทัล จํากัด จากเดิมรอยละ 78  เหลือรอยละ 19 

1.7  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
เนื่องจากบริษัทเนนการเปนผูใหบริการขอมูล (Content Provider)  ซึ่งสามารถผลิตขอมูลขาวสารใหแกทุกๆ  สื่อไมวาจะ

เปนสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน  หรืออินเตอรเน็ต ดังนั้นบริษัทจึงไมมีความจําเปนที่จะตองลงทุนสูงทางดานโครงขายและ
อุปกรณ (Network and Hardware) เพราะไมเกี่ยวของกับการวางระบบ  ดังนั้นไมวาเทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลงไปอยางไรกลุมผู
ตองการขาวสารยังคงมีความตองการบริโภคอยู  ซึ่งบริษัทมีฐานขอมูลที่สามารถใหบริการไดในทุกๆ สื่อ  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นอยมาก 

1.8  ความเสี่ยงจากการดอยคาของเงินลงทุนแกบริษัทรวมและบริษัทท่ีเกี่ยวของ 
  เงินใหกูยืมใน บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด (NTR) ณ ปจจุบนั NTR ยังดําเนินธุรกิจอยูคือ

โรงแรม Majestic Beach Resort ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว  ที่ชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีจํานวน 131  หองนอนและ
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หองจดัเล้ียง  หองประชุมสมัมนา บริษทัและบรษิัทยอยมีเงินใหกูยืมและรายการลูกหนี้คงคางของ NTR 
ณ 31  ธันวาคม  2546  รวม 502.32 ลานบาท  ซึ่งเปนจํานวนที่คงคางยกมาตั้งแต  31 ธันวาคม 2545  โดย  NTR มีแผนที่จะดําเนินการ
ขายทรัพยสิน คือ  ที่ดิน  และสิ่งปลูกสรางอาคารโรงแรมเพื่อนาํเงินมาชําระหนี้  โดยแผนดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาเงื่อนไขดาน
ราคา  นอกจากนี้กลุมบรษิัทจะใชประโยชนจากการบริการของโรงแรมใหมากที่สุด  โดยการจัดเลี้ยงลูกคาและสัมมนาในชวงนอก
ฤดูกาลทองเที่ยว  โดยงบการเงินลาสุด ณ 31 ธันวาคม 2545 NTR   มีรายได  50.08  ลานบาท ตนทุนขาย  32.32  ลานบาท  และ
คาใชจายในการขายและบริหาร 12.68 ลานบาท ซึ่งมีผลกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีประมาณ 5.08 ลานบาท และเมื่อหักดอกเบี้ยจาย
ประมาณ 17.14  ลานบาท ทําใหงบการเงิน NTR  มผีลขาดทุนสุทธิ  12.08  ลานบาท  ทัง้นี้มีคาเสื่อมราคาปละประมาณ  25  ลานบาท 

  ณ 31 ธันวาคม  2546 บริษัทฯ (NMG)  มีเงินใหกูแก NTR รวม 438.35  ลานบาท (รายละเอียดอยูในรายการระหวางกัน)  
โดยยอดคงคางดังกลาวเทากับ ณ 31 ธันวาคม 2545   

 รายการลูกหนี้คางชําระ ณ 31  ธันวาคม 2546 ระหวางบริษทัฯ กับ NTR เทากับ 164.18 ลานบาท  โดยรายการดังกลาว
จํานวน 67.17  ลานบาท  เปนรายการที่บรษิัทฯ เรียกเก็บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต้ังแตป  2540 – 2541 สวนที่เหลืออีก 97.01  
ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ  (รายละเอียดอยูในรายการระหวางกัน)  และยอดคงคางระหวาง NI กับ NTR เทากับ  69.70  
ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ (รายละเอียดอยูในรายการระหวางกัน)  โดยยอดคงคางดังกลาวมากกวา ณ 31 ธันวาคม 2545   
อยูเทากับ  5.36 ลานบาท  อยางไรก็ตามจนถึง ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2546   บริษัทไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญสาํหรับ NTR ไปแลว
เปนจํานวนเงินรวมประมาณ  169.9  ลานบาท  ดังนั้นคงเหลือรายการลูกหนี้คางชําระสุทธิ  63.98  ลานบาท   ฝายบริหารของบริษัท
เช่ือวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรบั NTR ที่ไดตั้งไวแลวจนถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2546  มีจํานวนเพยีงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจ
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เกิดขึ้นสําหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้และตัว๋เงินรับรวมทั้งเงินใหกูยืม  เนื่องจาก NTR มแีผนที่จะดําเนนิการขายทรัพยสนิ  (ที่ดินและ
อาคารโรงแรม)  เพื่อนํามาชําระหนีใ้หกับบริษทัและบริษัทยอยในอนาคต  ซึ่งในขณะนี้ NTR กําลังพิจารณาเงื่อนไขดานราคา 

 
 

1.9  ความเสี่ยงเรือ่งผลกระทบตอสดัสวนการถือหุนของผูถือหุน 
บริษัทไดจัดสรรหุนสามัญไวในอนาคตเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทซึ่งออก

ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 39,753,720 หุน   ซึ่งจนถึง 31 ธันวาคม 2546  มีผูใชสิทธิจํานวน  5,250 หุน  คงเหลือ  39,748,470 หุน       
ดังนั้นหากมีผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคตจะทําใหเกิดผลกระทบดานสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนลดลง ซึ่งผลกระทบนี้
จะข้ึนอยูกับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนเดิม   
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1      ความเปนมา 

บริษัทเริม่ประกอบธุรกิจผลิตหนังสือพมิพ “The Nation” ในป 2519 ภายใตช่ือ “บริษัท บสิซิเนสรีวิว จํากัด”  ดวยทุนจด
ทะเบียน 5 แสนบาท ตอมาในป 2531 บริษทัไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป จํากัด” และเขาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในปเดียวกัน  บริษัทไดขยายธุรกิจอยางตอเนื่องโดยการเขาลงทุนในบริษัทตางๆ  ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
สื่อและธุรกิจที่เก่ียวของและไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษทั เนช่ัน มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)” ในป 2539   ปจจบุันบรษิัทดําเนินธุรกิจ
หลักโดยแบงออกเปน 3 สายธุรกิจ ไดแก ธุรกิจสือ่สิ่งพมิพ ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และธุรกิจอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมทีุนจดทะเบียน 2,500 ลานบาท และทุนชําระแลว 1,616.11 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาทีส่ําคัญ
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานดังนี้ 

 ดานเงินทุนของบริษัท 

 ในป 2541 และ 2542 บริษทัไดเพิ่มทุนจํานวน 40 ลานหุนเสนอขายใหกับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยจัดสรรใหกบั
สถาบันการเงินและพันธมิตรทางธรุกิจ เชน Dow Jones & Company Inc., New York บริษัท ฮาวารด รีซอสเซส จํากัด บริษัท สิริวิช 
โฮลด้ิง จํากัด และนักลงทุนอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงทางการเงินและเพื่อประโยชนในการดําเนินงานธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้
บริษัทยังไดเพิม่ทุนใหกบัผูถือหุนเดิมของบริษัทรวม 2 ครั้ง จํานวน 65.5 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท  

 ในป 2543 บรษิัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจัดสรรใหกับพนักงานรวมทั้งสิ้น 7,886,744 
หนวย ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2546 พนักงานของบริษัทไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,938,600 หนวย คงเหลือ 3,948,144 
หนวย นอกจากนี ้บริษัทไดมีการระดมทนุโดยเสนอขายหุนกูชนิดทยอยคืนเงินตนเสนอขายใหกบันักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 
500 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป โดยทยอยจายชําระคืนทุก 6 เดือน จํานวน 5 งวด ต้ังแตป 2546-2548 ปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2546 
คงเหลือ 180 ลานบาท 
 ในป 2544 บริษัทไดมกีารออกหุนกูโดยเสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป จํานวน 1,200 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป คืนเมื่อครบ
กําหนดในเดือนมนีาคม 2547 โดยจายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน วัตถุประสงคเพื่อชําระคืนหุนกูเดิมที่ครบกําหนดและชําระคืนเงินกูระยะ
สั้นบางสวน 

 ในป 2545 บริษทัไดออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหกบัผูถือหุนเดิมรวมทั้งสิน้ 39,426,525 หนวย 
อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ราคาใชสิทธหิุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป ใชสทิธิครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2546 และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 สาํหรับวัตถุประสงคในการออกใบสาํคัญแสดง
สิทธิใหกับผูถือหุนเดิมครั้งนี้ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2546 มผีูถือหุน
เดิมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 5,250 หนวย คงเหลือ 39,748,470 หนวย นอกจากนี้บรษิัทไดมีการออกหุนกูชนิดระบุช่ือผู
ถือ ประเภทไมมหีลักประกัน ไมดอยสิทธิและมผีูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ครบกําหนดไถถอนในวนัที ่30 
พฤษภาคม 2548 โดยจายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน วัตถุประสงคเพื่อชําระคืนเงินกู (Refinancing) และสํารองเปนเงินทุนหมนุเวียน  

 ในป 2546 ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2546 ไดมมีติใหบรษิัทโอนสํารองตามกฎหมายและ
สวนเกินมูลคาหุนเพื่อลดขาดทุนสะสม ณ สิน้ป 2545 ซึ่งเทากับ 301 ลานบาทใหหมดไป จึงทําให ณ 31 มีนาคม 2546 สวนเกินมูลคา
หุนลดลงจากสิ้นป 2545 ที่เทากบั 607 ลานบาท เหลือ 345 ลานบาท และมีกําไรสะสมเทากับ 23 ลานบาท และในเดือนสิงหาคม 2546 
บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน 0.25 บาทตอหุน โดย ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมทีุนชําระแลว 1,616.11 ลานบาท 
สวนเกินมูลคาหุน 344 ลานบาท และกําไรสะสม 104 ลานบาท 
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 ดานการดําเนินธุรกิจ 

เดือนตุลาคม ป 2544  บริษัทไดออกหนังสือพมิพรายวัน คม ชัด ลึก ซึ่งเปนหนังสอืพิมพที่เขาถึงผูอานทุกระดับ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาทุกประเภท ทั้งการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ, กีฬา, และบันเทิง โดยมีรูปแบบการนําเสนอทั้งสกูปพเิศษและบท
วิเคราะหจากคอลัมนสิตผูมากดวยประสบการณ  

ในเดือนตุลาคม 2545 กลุมเนชั่นไดเปดตัวธุรกิจการผลิตหนังสือพ็อคเก็ตบุคสภายใตช่ือ บริษัท เนช่ันบุคส  อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด โดยบริษัทถือหุน 99% ซึ่งบริษทัมีความพรอมทั้งดานบุคลากร เนื้อหา อุปกรณการพมิพ สือ่โฆษณา เครือขายดานการจัด
จําหนาย และความสมัพันธที่ดีกับสาํนักพมิพตางๆ ทัว่โลก 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทและบริษทัยอยประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนซึ่งครอบคลุมสื่อตางๆ ครบวงจร ไดแก หนังสือพมิพ   นิตยสาร พอ็ค
เก็ตบุคส วิทยุ โทรทัศน และดานสารสนเทศ โดยสามารถแบงการดําเนินงานของกลุมบริษัทออกเปน 3 ธุรกิจหลักซึ่งบรหิารงานโดย
บริษัทและบริษทัยอย ไดแก ธุรกิจสิ่งพมิพ ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เกิดความคลองตัวในการบรหิารงาน ตลอดจนเพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสนิใจ ความรับผิดชอบ และการบรหิารงานไปสู
ผูบรหิารในระดับรองๆ ลงไปและใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหลักของคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรองรับกับการเติบโตของ
ธุรกิจแตละกลุมในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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โครงสรางการประกอบธุรกิจ และ การถือหุนของกลุมบริษัทเนชั่น 
บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจแบงตามกลุมธุรกิจดังนี้ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่ือบริษัท ประเภทและลักษณะธุรกิจ 
บริษัทยอย 1. NED นําเขาและผลิตสิ่งพิมพ(การตูน) ,ผลิตสิ่งพิมพการศึกษาโดยรับลิขสิ
 2. NEE นําเขาและผลิตสิ่งพิมพ(การตูน) ,ผลิตสิ่งพิมพการศึกษาโดยรับลิขสิ
 3. NBI ผลิตและจําหนายพอคเก็ตบุคส 
 4. NBC ผลิตรายการโทรทัศน 
 5. NRN ผลิตรายการทางวิทยุ 
 6. NIT ใหบริการขอมูลขาวสารระบบคอมพิวเตอร  "Nation On Line" 
 7.  NDM ลงทุนในบริษัทซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บริษัทรวม 1.YNIS ใหบริการโฆษณาหนังสือพิมพญี่ปุน (The Yomiuri Shimbun) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.99% 

99.98%

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป (NMG) 

เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล (NBI) 
ทนชําระแลว 1  ลานบาท 

เนชั่น เอ็ดดเูทนเมนท (NED) 
ทุนชําระแลว   50   ลานบาท 

เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดเูทนเมนท (NEE) 
ทุนชําระแลว   50   ลานบาท 

โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิส (YNIS) 
ทุนชําระแลว   1   ลานบาท 

เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น (NBC) 
ทุนชําระแลว   120   ลานบาท เนชั่น อินฟอรเมช

ทุนชําระแลว   8

เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค (NRN) 
ทุนชําระแลว   3   ลานบาท เนชั่น ดิจิตอล มี

ทุนชําระแลว   1
99.94% 

98.70% 

50.00% 

44.98% 

 

99.99% 

99.99% 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง ธุรกิจเทคโนโลยีสารสธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
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โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธรุกิจ 
โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบรษิัท และบริษทัยอย สาํหรับ 3 ป คือ 2544 – 2546                  

: ลานบาท 
รายไดจากการขายและบริการรวม ถือหุน 

รอยละ 
 

2544 
รอยละ  

2545 
รอยละ  

2546 
รอยละ 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ        
บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
:  รายไดจากการขายโฆษณา 
:  รายไดจากการขายหนังสือพิมพ 
:  รายไดจากการพิมพ    
:  รายไดจากการเปนตวัแทนจําหนายสิ่งพิมพ    
    ตางประเทศ    
รวม 

100.00  
1,060.54 

469.57 
61.91 

 
37.77 

1,629.79 

 
65.07 
28.81 
3.80 

 
2.32 

100.00  

 
1,614.03 

717.21 
49.33 

 
53.69 

2,434.26 

 
66.30 
29.46 
2.03 

 
2.21 

100.00 

 
1,749.39 

609.58 
53.24 

 
54.91 

2,467.12 

 
70.91 
24.71 
2.16 

 
2.22 

100.00 
บ. เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
:  รายไดจากการนําเขาและผลติสิ่งพิมพการศึกษา 

98.70 
 

 
20.78 

 
100.00 

 
7.74 

 
100.00 

 
5.06 

 
100.00 

บ. เนช่ัน เอ็กมอนทเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด:  
:  รายไดจากการนําเขาและผลติสิ่งพิมพ (การตูน) 
และ ผลติสิ่งพิมพการศกึษา 

50.00 
 
 

 
38.44 

 

 
100.00 

 

 
44.13 

 

 
100.00 

 

 
125.12 

 
100.00 

บ. เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
:  รายไดจากการผลิตและจําหนายพอคเกต็บุคส 

99.94 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
49.87 

 
100.00 

บ.เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
:  รายไดคานายหนาจากการเปนตัวแทนจําหนาย 
:  รายไดคาจางพิมพและจําหนายสิ่งพิมพตาง 
   ประเทศ 
รวม 

99.97  
2.89 

 
12.88 
15.77 

 
18.33 

 
81.67 

100.00 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 

รวมรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  1,704.78 88.26 2,486.13 94.60 2,647.17 93.22 
ธุรกิจกระจายภาพและเสียง        
บ.เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ันจํากัด 
:  ผลิตรายการโทรทัศน 

99.94  
138.23 

 
100.00 

 
107.28 

 
100.00 

 
157.04 

 
100.00 

บ.เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด 
:  ผลิตรายการทางวิทยุ 

99.99  
22.67 

 
100.00 

 
17.93 

 
100.00 

 
26.60 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและเสียง  160.90 8.32 125.21 4.74 183.64 6.47 
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ต        
บ.เนช่ัน อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด 
: รายไดจากการใหบริการขอมูลขาวสารระบบ

คอมพิวเตอร 

99.99  
0.79 

 
100.0 

 
0.08 

 
100.00 

 
- 

 
- 

บ. เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 
: รายไดจากการใหบริการ website 

99.99  
65.16 

 
100.0 

 
16.53 

 
100.00 

 
8.81 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุกิจเทคโนดบยีสารสนเทศและ
อินเตอรเนท 

 65.95 3.42 16.61 0.63 8.81 0.31 

รวมรายไดจากการขายและบริการ-สุทธิ  1,931.63 100.00 2,627.95 100.00 2,839.61 100.00 
        
รายไดจากการขายและบริการ-สุทธิ  1,931.63 100.00 2,627.93 100.00 2,839.61 100.00 
รายไดคาเชาและบริการ - สุทธิ  28.00      1.34  35.42 1.22 31.83 1.01 
ดอกเบ้ียรับ  63.12      3.03  31.67 1.09 8.59 0.27 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร    103.81 3.58 42.75 1.36 
กําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการของตลาด      125.67 3.95 
สวนไดเสียในกําไรสุทธิของบริษัทยอยและบริษัทรวม   27.45 1.32  0.00 0.00 3.44 0.11 
รายไดอ่ืน  36.00      1.73  97.22 3.36 94.66 3.01 

หมายเหตุ : 1. รายไดจากการพิมพและการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ  เดิมดําเนินการโดยบริษัท เนชั่น อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด  และบริษัทได
เปลี่ยนการดําเนินการมาเปนภายใตบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2544 
               2. รายไดจากการจําหนายหนังสือ Pocket Book ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัท เนชั่น บุคส  อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดเร่ิมดําเนินธุรกิจตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2545 
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3.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ   
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละกลุมธุรกิจ 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯสามารถจําแนกตามประเภทของธุรกิจไดดังตอไปนี ้

- ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ (Printing and Publishing Business) 
- ธุรกิจดานกระจายภาพและเสียง (Broadcasting) 
- ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)  

 

3.1 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจสิ่งพมิพและใหบริการขอมลูขาวสารตางๆ โดยเปน ผูพิมพและ
ผูจัดจําหนายสิ่งพมิพทั้งหนังสือพมิพและนิตยสาร อันประกอบไปดวย 

หนังสือพิมพ ลักษณะผลิตภัณฑ 
ผูผลิตและผูจัดจําหนาย  
The Nation หนังสือพมิพภาษาอังกฤษรายวัน 
กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพมิพธุรกิจภาษาไทยรายวนั 
คม ชัด ลึก หนังสือพมิพภาษาไทยรายวัน โดยนําเสนอขาวทั่วไป   
ผูจัดจําหนาย  
The Yomiuri Shimbun หนังสือพมิพภาษาญี่ปุนใชเทคโนโลยีดาวเทียมในการสงขอมูลในการพิมพ  
The Asian Wall Street 
Journal 

หนังสือพมิพธุรกิจภาษาอังกฤษ ใชเทคโนโลยี Marine Fiber Optic ในการสงขอมูลใน
การเพื่อมาพมิพทีป่ระเทศไทย ทําใหผูอานในประเทศไทยไดรับหนังสอืพิมพ
เชนเดียวกับผูอานทั่วเอเซีย 

 
นิตยสาร ลักษณะผลิตภัณฑ 
เนช่ันสุดสัปดาห นิตยสารภาษาไทยรายสัปดาห  
Nation Junior นิตยสารรายปกษเพื่อสงเสรมิการเรยีนรูภาษาอังกฤษ  
Pocket Books หนังสือพ็อคเก็ตบุคส ไดรับลิขสิทธิ์จากนักเขียนทั้งในและตางประเทศ 

การรับจางผลิต 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จาํกดั (มหาชน) รับจางพิมพสิ่งพิมพตางๆ โดยรับคาตอบแทนจาก       ผูวา
จาง ซึ่งสามารถแบงเปน 2 สวนหลักคือ คาจางคงที่ในการสั่งซื้อวัตถุดิบในการพมิพ เชน ฟลมและเพลท 
และคาจางที่แปรผันตามจํานวนการผลิต เชน ปริมาณการใชกระดาษและหมึกพมิพเปนตน  โดยปจจุบนัรับ
พิมพหนังสือพมิพใหแก   The Yomiuri Shimbun    โดยใชเทคโนโลยีดาวเทียมในการสงขอมูลในการ
พิมพต้ังแตป 2534  และพมิพหนังสือพมิพธุรกิจภาษาอังกฤษ  “The Asian Wall Street Journal”  ต้ังแตป 
2538  โดยใชเทคโนโลยี Marine Fiber Optic ในการสงขอมูลการพมิพ 
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การเปนตัวแทนจาํหนายและจัดสงสิ่งพมิพ (Distribution Contract) 

บริษัท  เนช่ัน มลัติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  ดําเนินการจัดจําหนายสิ่งพมิพใหแกลูกคา ซึ่งไดแก ผูบอกรับ
เปนสมาชิกลูกคากลุมโรงแรม   และแผงจัดจําหนายหนังสือทั่วไป โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนเปนสดัสวน
ของปริมาณการจดัสงและจัดจําหนาย นอกจากนัน้บริษทัยังเปนตัวแทนจาํหนายนิตยสารตางประเทศ เชน 
Fortune, Time Magazines, Business Week, Far Eastern Economic Review, Business Traveler, Asian Boating 
และ Yacht  เปนตน  

บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ซึ่งเปนบรษิัทยอยของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน)   ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดพิมพหนังสือพอคเก็ตบุคส      ในหลายแนวเชน     แนวการบรหิารธุรกิจ
, How-to, ทองเที่ยว,  วรรณกรรมเยาวชนและนวนิยายจากตางประเทศ  เปนตน  โดยป 2546 ไดรับลิขสทิธ์ิแปล
วรรณกรรมทีม่ีช่ือเสียง  ไดแก  As the Future Catches  You – เมื่ออนาคตไลลาคุณ,   Living History Hillary 
Rodham Clinton – บันทึกฮิลลารี คลินตัน, ปนลูกใหเปนแชมป, Lion Boy   เปนตน  โดย บริษัท เนช่ัน 
บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เริ่มดําเนินธุรกิจต้ังแตวันที ่1  ตุลาคม  2545   

 
สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ (ถามี) 

 (1) บัตรสงเสรมิการลงทุน 
 -ไมม-ี 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 
1.  กลยุทธทางการตลาด 
เนื่องจากบริษัทฯ   มีสิ่งพิมพในกลุมหลายฉบับตลอดจนมีสื่ออ่ืนๆ   ในกลุมบริษัทไดแก  รายการโทรทัศน  รายการ

วิทยุ  และ  อินเทอรเน็ต  ทําใหบริษัทฯ มีความพรอมของฐานขอมูลดานเนื้อหาและความครบถวนของสื่อสงผลใหบริษัทฯมี
ทางเลือกใหกับลูกคาซึ่งถือเปนจุดที่ไดเปรียบคูแขงขัน  โดยกลยุทธการตลาดสามารถสรุปไดดังนี้   

กลยุทธดานราคา   
จากการทีบ่ริษทัฯ มีสื่อครบวงจรจึงสามารถใหทางเลือกกับลูกคาไดอยางหลากหลาย โดยในสวนของลูกคาที่จะลง

โฆษณา บริษทัฯมหีนังสือพมิพรายวัน 3 ฉบับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดแก กรุงเทพธุรกิจ, The Nation และ คม ชัด ลึก 
เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคาในการลงโฆษณาและบริษัทฯสามารถเสนอเงื่อนไขพิเศษตางๆใหกับลูกคา เชน สามารถลง
โฆษณาในหนังสอืพิมพ  The Nation  และ กรุงเทพธุรกิจ รวมกัน 2  ฉบับ  ในราคาพิเศษ    กลาวคอืหากลูกคาตองการลง
โฆษณาในหนังสอืพิมพภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพธุรกิจไทยแยกจากกันจะมีคาใชจายในการโฆษณาในอัตราที่สูง    แตถา
ลงโฆษณาพรอมกันใน  The Nation   และกรุงเทพธุรกิจทั้ง  2  ฉบบั   ลูกคาจะไดรับราคาแพคเก็จ    โดยเสียคาใชจายเพิ่มไม
มากนักกส็ามารถโฆษณาไดทั้ง 2  ฉบับและไดสื่อทั้ง 2 ภาษา  นอกจากนีบ้ริษัทฯไดเสนอกลยุทธการขายในรปูของ 
“Multimedia Package”      ซึ่งเปนกลยุทธในการเสนอขายสื่อทุกประเภททั้งสิ่งพมิพ,  วิทยุ,  โทรทศัน  และอินเตอรเน็ต  
รวมกนัในรูปของแพคเก็จ    ตามความเหมาะสมและความตองการของลูกคาดวยราคาพิเศษและประหยัดกวาราคาของการ
โฆษณาแยกสื่อมาก 

ในสวนของลูกคาหนังสือพมิพ บริษัทฯไดใหสวนลดกับลูกคาที่ตองการสมัครสมาชิกรายปของหนังสือพมิพ เชน      
ในกรณสีมัครสมาชิกของ “ กรุงเทพธุรกิจ”  จะไดรับสวนลดรอยละ 17    สวนราคาสมาชิกของ   “ The Nation ”    จะไดรับ
สวนลดรอยละ 45  
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กลยุทธดานการสงเสรมิการขาย   
บริษัทฯจัดโครงการสงเสรมิการขายอยางตอเนื่องตลอดป  โดยจัดกิจกรรมเพื่อขยายตลาดสมาชิกทั้งกิจกรรมของบริษัท

ฯเองและรวมกับกลุมธุรกิจช้ันนําตางๆ อาทิเชน หางเซ็นทรัล,  McDonald, ราน แบลค แคนยอน, อินเตอรเน็ท KSC,  ราน
หนังสือ Asia Book  เปนตน และในป 2546    บริษทัไดใหเสา  TTV  เปนของกํานัลสําหรับผูสมัครสมาชิกรายปของสิ่งพิมพใน
เครือ  สวนการสงเสริมการขาย คม ชัด ลึก บริษัทไดจัดแคมเปญอยางตอเนื่อง   จัดรางวัลชิงโชครถยนตทุกเดือน      โดยในสวน
ของลูกคาโฆษณาบริษัทไดจัด Event Marketing  เพื่อสงเสริมการขายสื่อโฆษณาอยางตอเนื่องทั้งป  เชน โครงการ Golf hole in 
one, Future Fare, World Film Festival และทบทวนความรูสูมหาลัย เปนตน 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ   
สิ่งพิมพของบริษัทฯ มีจุดเดนเมื่อเทียบกับคูแขงขันรายอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ เนนความแตกตางทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ 

ตลอดจนจุดยืนของสิ่งพิมพในกลุมอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับคูแขงแตละฉบับ โดยบริษัทฯเนนนโยบายการเสนอขาวแบบ
วิเคราะห เจาะลึก กลาเสนอความจริงและมีความเปนกลาง ตลอดจนการใหความยุติธรรมแกขาวทุกช้ิน รวมทั้งการเสนอขาวที่
สรางสรรคเปนประโยชนตอประชาชนและสอดคลองกับความตองการและความสนใจของประชาชนในขณะนั้น นอกจากนี้ยัง
จัดรวบรวมขาวสารจากสิ่งพิมพเขาสูระบบอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการเขาถึงกลุมผูอานไดมากขึ้นอีกทั้งยังเปนการเพิ่มทางเลือก
ใหกับผูอานอีกทางหนึ่ง 

กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
ดานชองทางการจําหนาย บรษิัทฯ  ไดจัดตั้งระบบสาขาใน  4  ภูมิภาคของประเทศไดแก  เชียงใหม, หาดใหญ, 

ขอนแกน และพัทยา เพื่อใหความสะดวกกับลูกคาและสามารถบริการลูกคาโฆษณา, ผูอานสมาชิกและการจัดจําหนายแก
เอเยนตไดอยางทั่วถึง   การมสีาขาในภูมิภาคตางๆ ชวยใหการทํางานเปนไปอยางคลองตัว  สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว      
โดยไมตองรอการปฏิบัติงานจากสํานักงานใหญที่กรุงเทพฯ   ซึ่งจะสงผลใหสามารถขยายตลาดในเขตใกลเคียงกับสาขาไดกวาง
ข้ึน โดยในสวนของคม ชัด ลึก บริษัทฯ ไดมีชองทางการจําหนายผานระบบสมาชิก ซึ่งหนังสือพมิพรายวันฉบับอ่ืนไมม ี        
ซึ่งมสีวนทาํให คม ชัด ลึก ประสบความสําเร็จมียอดจําหนายเปนอันดับ 3 ภายในเวลาอันรวดเร็ว 

2.   การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ชองทางการจัดจําหนายสําหรบัสิ่งพิมพของบริษัทฯ  แบงเปน 2 ชองทางไดดังตอไปนี้ 
1. การจัดจําหนายแกสมาชิกเปนการขายและการจัดสงโดยตรงไปยังผูอานตามบานและสาํนักงานของลูกคาราย

ยอย มีรูปแบบดังตอไปนี ้
การขายโดยตัวแทนขายซึ่งจะไดรับคาตอบแทนการขาย  (Commission) จากบริษัทฯ โดยตัวแทนขายดังกลาว

มิไดเปนพนักงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหผลตอบแทนในรูปของคานายหนาของราคาสมาชิกที่
สามารถขายได 

การขายโดยไปรษณีย ซึ่งลูกคาสามารถบอกรับมาทางไปรษณีย ผานตามสื่อสิ่งพิมพตางๆ  ของบริษัทเอง  โดย
ลูกคาติดตอกับบริษัทฯโดยตรงทางโทรศัพท, ทางอินเตอรเน็ต หรือสงจดหมายมาบอกรับการเปนสมาชิก
ทางไปรษณีย 

การขายผานเคาเตอร  ของบริษัทรวม คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด โดยลูกคาสามารถบอกรับการเปนสมาชิก
ผานรานหนังสือซีเอ็ดฯ  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ซึ่งปจจุบันมี 136 สาขา 

การจัดจําหนายแกลูกคาสถาบัน โรงแรม สายการบิน โรงเรียน เปนการขายในจํานวนมากและไมมีการรับคืน 
การขายผานพันธมิตรทางการคาเชน VISA เปนตน 

2. การจัดจําหนายผานผูคาสง–เอเยนต   และการจัดจําหนายผานผูคาปลีก–แผงรานคายอย       เปนการขายสง
ใหแกผูคาสงเพื่อนําไปขายตอใหแผงรานคายอย,   เอเยนตรายยอยและลูกคาปลีก       โดยไมมีการทํา
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สัญญาผูกมัดระหวางบริษัทและผูคาสง-เอเยนตทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการติดตอกับผูคาสงเอเยนต      
และมีความสัมพันธทางธุรกิจที่ดีระหวางกันมาเปนเวลานาน ปจจุบันบริษัทฯ        มีผูคาสง-เอเยนตและ 
ซับเอเยนตประมาณ 900 – 1,000 ราย  กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย    จึงถือวาเปนฐาน   
การจําหนายสิ่งพิมพที่สําคัญของบริษัทฯ    เนื่องจากเปนชองทางใหผูอานสามารถซื้อสิ่งพิมพของบริษัท
ไดอยางทั่วถึง  ทั้งนี้บริษัทฯ      จะใหสวนลดและรับคืนซึ่งเปนไปตามมาตราฐานทั่วไปของการจัด
จําหนายหนังสือ   

ตารางแสดงสัดสวนการจัดจําหนายสิ่งพมิพของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆในป 2546 
สิ่งพมิพ สมาชิก : เอเยนต 

กรุงเทพธุรกิจและ The Nation 70 : 30  
คม ชัด ลึก 15 – 20 : 80 – 85 

รวม 100% 
ชองทางการจัดจําหนายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 ลักษณะ  ไดดังตอไปนี้ 

1. การจําหนายสือ่โฆษณาใหลูกคาโดยตรง (Direct Customers) เปนการติดตอโดยตรงระหวางบริษทัฯกับลูกคา    
ผูเปนเจาของสินคาทีม่ีความสนใจทีจ่ะลงโฆษณาสนิคาของตนผานสื่อตางๆ  

2. การจําหนายสือ่โฆษณาผานบรษิัทตัวแทนโฆษณา (Agency) เปนการติดตอระหวางบริษทัฯกับบรษิัทตัวแทน
โฆษณาโดยบริษทัตัวแทนโฆษณาจะเปนผูเสนอจัดสรรและวางแผนการใชสื่อโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของสินคา          
บริษัทตัวแทนโฆษณาดังกลาวเปนบริษัททั่วไปในธรุกิจโฆษณาซึ่งมอียูเปนจํานวนมาก       ดังนั้นบริษัทจึงไมมีการทาํสัญญา
ผูกมัดใดๆ 

ตารางแสดงสัดสวนการจําหนายสือ่โฆษณาของบริษัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ ในป 2546 

ชองทางการจัดจําหนายโฆษณา สัดสวนการจําหนาย ( หนวย : รอยละ ) 
การจัดจําหนายโดยตรง (Direct Customer) 40% 
การจัดจําหนายผานบริษทัตัวแทนโฆษณา (Agency) 60% 

รวม 100% 
 
3  ลักษณะของลูกคา 
กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจสิ่งพิมพในสวนของ “ กรุงเทพธุรกิจ “ และ “ เดอะเนชั่น “ เปนลูกคาระดับกลางถึง

ระดับสูงที่มีความสนใจในขาวสาร มีพื้นฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เปนนักธุรกิจ ขาราชการระดับสูงและ
ผูประกอบการ ตลอดจนนักธุรกิจชาวตางประเทศที่มาประจําในประเทศไทยโดยลูกคาสวนใหญบอกรับเปนสมาชิก       
สําหรับหนังสือพิมพ “ เดอะเนชั่น “ จะมีนักทองเที่ยวเปนกลุมเปาหมายโดยขายผานทางโรงแรม นอกจากนี้ยังขายผานเอเยนต 
และแผงรานคาทั่วไป สวนหนังสือพิมพ “ คม ชัด ลึก “ ครอบคลุมลูกคาทุกระดับที่มีพฤติกรรมการบริโภคขาวสารที่มีความ
แปลกใหม และมีความนาเช่ือถือ ซึ่ง “ คม ชัด ลึก “ เปนหนังสือพิมพหัวสีฉบับเดียวที่มีแบบการขายสมาชิกโดยตรง 

ในสวนของลูกคาหนังสือพิมพ Yomiuri Shimbun สวนใหญเปนสมาชิกชาวญี่ปุนกวารอยละ 98 และชาวไทย
ประมาณรอยละ 2 สําหรับลูกคาหนังสือพิมพ The Asian Wall Street Journal โดยสวนใหญเปนสมาชิกและลูกคาสถาบัน   
การเงินชาวตางชาติกวารอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30  
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ภาวะการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันโดยรวม  
ต้ังแตป 2543  ทีผ่านมาจากภาวะเศรษฐกิจเร่ิมฟนตวั  ภาคธุรกิจตางๆ แขงขันกันมากขึ้นสงผลตออุตสาหกรรมโฆษณา

เชนกัน  โดยตลาดสิ่งพิมพมีการปรับตัวอยางเห็นไดชัดเจนในดานตางๆ ประกอบดวย  การเปลี่ยนรูปแบบการบรหิารองคกร,   
การเปลี่ยนแปลงในดานการบรหิารการตลาด  โดยพิจารณาไดจากอัตราการเติบโตของคาใชจายในการโฆษณาทั้งระบบทีส่งูข้ึน
เรื่อยๆ  ทําใหมีจํานวนสิ่งพมิพที่ออกใหมเพิม่ข้ึน เพือ่แยงชิงสวนแบงตลาด  ทําใหภาวะการแขงขันรุนแรงข้ึน  โดยในป  2546 
คาใชจายของการโฆษณาทั้งระบบเทากับ 71,460 ลานบาท    โดยป  2546 มีอัตราโฆษณาการเติบโตจากป 2545 เฉลี่ย 18%   

คาใชจายในการโฆษณาทั้งระบบ และอัตราการเติบโตสําหรับป  2541 –ป 2546 

คาใชจายในการโฆษณาแยกตามสือ่ในป 2546 มูลคา 71,460  ลานบาท 
 

 
จากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย ผูประกอบการมกีารเลือกใชสื่อทีม่ีการใหบริการแบบครบวงจรในราคาที่ไมสูง    

มากนัก และสื่อนั้นจะตองเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมปีระสิทธิภาพ โดยสื่อสิ่งพิมพมมีูลคาโฆษณาในป  2546   เทากับ 
13,342 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 ของคาใชจายโฆษณาทั้งหมด  โดยเปนสื่อทีไ่ดรับความนิยมเปนอันดับสองรองจาก   
สื่อโทรทัศน และมแีนวโนมที่ความนิยมในการใชสื่อหนังสือพมิพจะเพิ่มขึน้โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งหนังสือพมิพ
หลายฉบับตางพยายามเพิม่หนาสีเพือ่เปนแรงกระตุนใหเกิดความตองการใชสื่อของตน 
 นอกจากนี้จากปจจัยดานเศรษฐกิจของไทย เปนเครื่องช้ีทิศทางการเติบโตของธุรกิจสิ่งพิมพพบวา ผลจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความเสี่ยงดานการฟนตัว หากพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจของตางประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา         
สหภาพยุโรป และญี่ปุนที่ซบเซาในชวงที่ผานมา โดยภาวะดังกลาวจะสงผลกระทบตอกําลังซื้อโดยรวมของประเทศ     ดังนั้น
คาดวาในป 2547  ธุรกิจสิ่งพิมพในประเทศจะมีการแขงขันรุนแรงข้ึน  โดยกลุมลูกคาจะมีเปาหมายในการเลือกสรรสื่อที่
เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น  
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สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
 เนื่องจากสิ่งพมิพของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) มหีลายฉบับ การแบงแยกคูแขงจึงตองพิจารณา

ตามสิ่งพมิพแตละฉบบัดังนี้ 
The Nation มีคูแขงขันทีส่ําคัญเพียงฉบับเดียวคือ  Bangkok  Post 
 ปจจุบนั The Nation มสีวนแบงการตลาดประมาณ รอยละ 45-50 และ Bangkok  Post มสีวน

แบงการตลาดประมาณ รอยละ 50-55 
กรุงเทพธุรกิจ ถือเปนผูนําของกลุมหนังสือพมิพธุรกิจรายวันโดยมสีวนแบงตลาดประมาณรอยละ 65-70  

อยางไรก็ตามในตลาดยังมีหนังสือพมิพประเภทเดียวกันคือ ผูจัดการรายวัน, Post Today  
โดยทั้ง 2 ฉบับมสีวนแบงการตลาดมสีวนแบงการตลาดประมาณ รอยละ 15-20 

คม ชัด ลึก มีคูแขงทีส่ําคัญเปนหนังสือพมิพประเภทขาวทั่วไปรายวันไดแก ไทยรฐั เดลินิวส ขาวสด มติ
ชน เปนตน 

 
การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 

1.   การผลิต 
กําลังการผลิต 
กําลังการผลิตและปรมิาณการผลิตตอป  

 2544 2545 2546 
เดอะเนชั่น  
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : พันฉบับ) 23,460 23,460 44,530 
ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : พันฉบับ) 21,750 22,270 22,130 
ปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ) 59,600 61,000 61,000 
กรุงเทพธุรกิจ    
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : พันฉบับ) 34,000 34,000 73,000 
ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : พันฉบับ) 33,230 33,950 36,500 
ปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ) 91,050 93,200 100,000 
คม ชัด ลึก    
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย : พันฉบับ) 116,800 116,800 292,000 
ปริมาณการผลิตจริง (หนวย : พันฉบับ)  109,500 - 146,000 109,500 – 146,000 109,500 – 146,000 
ปริมาณการผลิตจริงเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ)  300,000 - 400,000 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 

 
กําลังการผลิตหนังสือการตูน 
เนื่องจากการผลิตหนังสือการตูนไมสามารถวัดกําลังการผลิตของแตละผลิตภัณฑได แตสามารถวัดกําลังการผลิตตาม

กําลังของเครื่องจักรที่ใชในการผลติคือ  เครื่องจักรประเภท Sheet Machine  ซึ่งปจจุบนับริษัทฯมเีครื่อง Sheet Machine    
จํานวน 3 เครื่อง โดยมีกําลังการผลิต 13,000 แผนตอช่ัวโมง จํานวน 2 เครื่องและเครื่องทีม่ีกําลังการผลิต 8,000 แผนตอ ช่ัวโมง 
จํานวน  1  เครื่อง โดยเครื่องจักรทั้ง  3  เครื่องจะใชในการผลิต 2 กะ  จํานวนกะละ   8  ช่ัวโมง คือชวงกลางวัน  8   ช่ัวโมง       
และกลางคืน 8 ช่ัวโมงและเวลาพักเครื่อง 8 ช่ัวโมง ปจจุบนับริษทัฯ มีอัตราการใชกําลังการผลิตจากเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง     
เกินกวารอยละ 90 นอกจากนีใ้นบางชวงเวลาที่ผลิตภัณฑบางตัวมีความตองการในตลาดมาก บริษทัจําเปนตองใชกําลังการผลิต
ของเครื่องจักรในชวงเวลาพัก ประมาณวันละ 3 ช่ัวโมง เพื่อใหสามารถผลิตหนังสือไดทันความตองการของตลาด 
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เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 
เครื่องจักรที่ใชในการผลิตที่สาํคัญ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทกลาวคือ 

1. เครื่องจักร Web Machine ใชสําหรับการพมิพหนงัสือพมิพ 
2. เครื่องจักร Sheet Machine ใชสําหรับการพมิพนิตยสารและการตนู 

โรงพิมพจะทําการพิมพตลอด 24 ช่ัวโมงและมีตารางเวลาสลับการทํางานของเครื่องพิมพ   โดยบริษทัฯมชีางพิมพ      
ทั้งสิ้น  190  คน ซึ่งแบงการทํางานเปน 2 กะ กะละ 8 ช่ัวโมง  โดยปจจบุันใชเวลาในการพิมพเฉล่ียวันละ 12 ช่ัวโมง  โดย
ปจจุบนัมีการใชกําลังการผลิตของเครื่องจักร Web Machine ประมาณรอยละ 60 - 70  ของกําลังการผลิตทั้งหมด 

2.    วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสอืพิมพและนิตยสารสามารถแบงแยกไดดังตอไปนี้ 

                                                        หนวย : รอยละของมูลคาวัตถุดิบรวม 
วัตถุดิบ ผลิตหนังสือพิมพและนิตยสาร 

กระดาษหนังสือพิมพ 76% 
กระดาษนิตยสาร 7% 
หมึกพมิพ 8% 
เพลท 4% 
ฟลม 3% 
อ่ืนๆ ( เชน น้ํายาลางฟลม, น้ํายาลางเพลท) 2% 

รวม 100% 
 

จากขอมูลโครงสรางวัตถุดิบขางตน วัตถุดิบหลักในการผลิตหนังสือพิมพคือกระดาษหนังสือพิมพ(Newsprint) ซึ่ง     
ในปจจุบันบริษัทฯ สามารถสั่งซื้อไดทั้งภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ     ในการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและ        
ภายนอกประเทศ   บริษัทไมไดมีขอผูกพันกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  แตจะพิจารณาตามราคาขายแตละราย
ที่เสนอมาเพื่อใหไดวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ตองการ 

สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
1. การผลิตหนังสือพิมพ จากขอมูลในอดีตจะพบวาราคากระดาษหนังสือพิมพที่ผานมาจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับราคา

ข้ึนลงไมแนนอนขึ้นอยูกับราคาเยื่อกระดาษ การสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพของบริษัทฯนั้น โดยทั่วไปจะทําการสั่งซื้อเปนการ
ลวงหนาประมาณ 3-4 เดือน นอกจากนี้กระดาษหนังสือพิมพยังเปนสินคาประเภท Commodity ซึ่งมีราคาตลาดโลกอางอิงทํา  
ใหสามารถเปรียบเทียบราคาจากผูจําหนายแตละรายได   บริษัทฯ จึงสามารถจัดหาแหลงวัตถุดิบไดทั่วไปโดยไมจําเปนตอง
ผูกขาดกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยบริษัทฯจะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหลงที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม  

อยางไรก็ตาม จากภาวะปจจบุันที่อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวเริ่มปรับตวัเขาสูภาวะปกติ รวมถึงราคากระดาษ Newsprint 
ตางประเทศที่ลดลง บริษัทฯจึงตองมีความยดืหยุนในการปรบัปรุงนโยบายในการนําเขากระดาษตามความเหมาะสมของ
สภาวะการณ โดยในป 2545 - 2546 บริษัทฯสั่งสนิคาจากตางประเทศในสัดสวนทีม่ากขึ้น ทั้งนี ้ บริษทัฯจะพิจารณาเลือกซื้อ
วัตถุดิบจากแหลงตางๆ โดยการเจรจาตอรองและพิจารณาราคารวมถึงเงื่อนไขของแหลงวัตถุดิบตางๆเปนหลัก 

นอกจากปจจัยทางดานราคาแลว กําลังการผลิตของผูผลิตยังเปนอีกปจจัยที่บริษัทฯใหความสําคัญ  แมวาบริษัทฯจะ
สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบไดจากทั้งในและตางประเทศ   แตการสั่งซื้อวัตถุดิบยังมีขอจํากัด  เชน     ผูผลิตในประเทศมีกําลังการ
ผลิต   ที่ไมแนนอน  ดังนั้นบริษัทฯจึงยังคงตองซื้อวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและตางประเทศในเวลาเดียวกันเพื่อสํารอง  
ปริมาณวัตถุดิบและถวงดุลอํานาจการตอรองของผูผลิตวัตถุดิบแตละราย เชน ในชวงป 2542   บริษัทฯสั่งซื้อวัตถุดิบจากใน
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ประเทศมากกวาตางประเทศ เนื่องจากแหลงวัตถุดิบตางประเทศบางแหงประสบปญหาในการดําเนินงานและผลของการ     
ปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนทําใหตนทุนของบริษัทฯสูงขึ้นและตอมาตั้งแตป 2543 เปนตนไป บริษัทฯไปปรับเปล่ียนสัดสวน
การสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศมากขึ้น หลังจากที่อัตราแลกเปล่ียนไดเริ่มเขาสูภาวะปกติ 

ดานวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพมิพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ ซึ่งมสีัดสวนรวมประมาณ 17% คิดเปนมูลคาของ       
วัตถุดิบไมสูงนัก บริษัทไดสั่งซื้อจากบริษทัตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก 

2. การผลิตนิตยสาร มีวัตถุดิบทีส่ําคัญคือกระดาษนิตยสารซึ่งสวนใหญบริษัทฯสัง่ซื้อจากในประเทศเปนหลักเชน  
บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด, บริษทั ไทยยูเนี่ยน จํากัด, บริษทั แอดวานซ อะโกร จํากัด เปนตน  การผลิตหนังสือพิมพ
หรือนิตยสารมวีัตถุดิบที่สําคัญคือ กระดาษซึ่งมหีลายประเภทไดแก กระดาษ พรูฟ กระดาษปอนด และกระดาษอารท            
โดยผูจําหนายกระดาษที่บรษิัทสั่งซื้อนั้น บรษิัทไมมีความสมัพนัธหรือเกี่ยวของทั้งในทางตรงและทางออม ซึ่งปจจัยสําคัญ     
ในการเลือกซื้อกระดาษจากแหลงใดนั้น บรษิัทฯจะพิจารณาจากราคาและความตองการของลูกคาเปนสาํคัญ แมวากระดาษ     
จะเปนสินคาประเภท Commodity ทีม่ีราคาอางอิงตามราคาตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนอยางมาก แตในสภาวะตลาดในปจจุบัน
มีผูจัดจําหนายกระดาษเปนจํานวนมากทําใหมีการแขงขันสูง บรษิัทฯ จึงไมประสบกบัปญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่สําคัญในการ
ผลิตหากสูญเสียแหลงวัตถุดิบบางแหลงไป 

สําหรับการสั่งซื้อกระดาษจากบริษทั ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด สูงกวารอยละ 50% เนื่องจากบริษทัฯได       
พิจารณาถึงคุณภาพ, ราคา และเงื่อนไขการชําระเงินที่เหมาะสม ซึ่งเปนความสมัพันธทางการคาปกติ 

3. การผลิตดานสื่อสิ่งพมิพ  ทรพัยากรทีส่ําคัญสาํหรับการผลิตหนังสือพมิพคือ เนื้อหาขาว (Contents)  ซึ่งการได        
มาซึ่งเนื้อหาขาวเพื่อนําเสนอนัน้จะตองประกอบดวยขั้นตอนการผลิตขาวสารที่เปนไปอยางมีระบบและอาศัยการทํางาน       
เปนทมีของกองบรรณาธิการขาวรวมทั้งการพัฒนาบคุลากรในการจัดทําและนาํเสนอขาวซึ่งถือเปนหวัใจสําคัญของการทาํ     
สื่อ ดังนั้นบริษทัฯ จึงไดมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องใหมีความสามารถทัดเทียมกับทมีงานช้ันแนวหนา และ
สามารถทํางานเปนทมีและทดแทนกันไดตลอดเวลาเพื่อลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรซึ่งอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต        
ปจจุบนับุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation กรุงเทพธุรกิจและคม ชัด ลึก ประกอบดวยผูสื่อขาว ผูเขียนขาว 
บรรณาธิการขาว ชางภาพ Sub-Editor รวมทั้งหมด  705  คน โดยไดจัดใหมีการอบรม สมัมนาอยางสม่ําเสมอ 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากการผลิตหนังสือพมิพของบริษัทฯ ใชวัตถุดิบนอยประเภท ประมาณรอยละ 84 ของวัตถุดิบหลัก คือ      

กระดาษหนังสือพิมพ สวนที่เหลือเปนวัสดุสิ้นเปลืองไดแก เพลท , หมึก, ฟลม, น้ํายาเคมี  ซึ่งเมื่อผานกระบวนการผลิตแลว 
วัตถุดิบดังกลาวที่ใชแลว หลังจากการผลิต  บริษทัฯ จะนํามาจาํหนายใหแกผูรับซื้อสินคาเกาทั้งหมด ดังนั้นจึงไมมีวัตถุดิบ      
น้ํายาเคมีทีใ่ชแลว เปนมลภาวะตอสิง่แวดลอม 

ปจจุบนับริษทัฯอยูภายใตการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน ซึ่งใน
ทุกๆ ปที่ผานมา หนวยงานดังกลาวไดเขามาตรวจสภาพและประเมนิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลววาบริษทัไมไดสราง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด 

 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
ไมม ี - 
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3.2 ธุรกิจนําเขาและผลิตสิ่งพิมพการศึกษาโดยไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุนระหวาง บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป            

จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท เอ็กมอนท อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง เอ/เอส โดยเริ่มเปดดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2541       
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนอีกบริษัทหนึ่งในกลุมบริษัทซึ่งไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ เชน       
อเมริกา  อังกฤษ  และ ญี่ปุน   ใหเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภท อาทิเชน 

- English For You - จาก BBC    - Angel Mouse  
- Disney World of English จาก Walt Disney  - Mother Goose 
- Scooby-Doo    - Bob the Builder 
- Teletubbies     - Barney 
- Noddy     - Dinosaurs 
- ปงปอนด 

นอกจากนี้ บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ยังเปนผูผลิตและจําหนายหนังสือการตูนยอดนิยม      
หลายเรื่องซึ่งหนังสือเด็กตาง ๆ เหลานี้ สรางรายไดเสริมใหแกบริษัท อาทิเชน 

- Doraemon     - Chobits 
- Monster Twenty Century Boy   - Speed King 
- Boom Weekly    - Kigochan Smile 
- Yawara     - ฮิคารุ เซียนโกะ 
- Crayon Shinchan    - ดิจิมอน 

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเขาและผลิตสิ่งพิมพ (การตูน) และผลิตสิ่งพิมพการ             
ศึกษาโดยไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ โดยปจจุบันคงเหลือผลิตภัณฑที่ยังสามารถจําหนายไดคือ English for you 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
-  ไมมี  - 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 
1.  กลยุทธทางการตลาด 

กลยุทธดานราคา 
กลยุทธดานราคาเปนกลยุทธทีส่ําคัญในการแขงขันในธุรกิจเนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิตผลิต         

ภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางบริษัทจึงตองปรบัราคาจําหนายผลิตภัณฑใหสามารถแขงขัน     
กับผูผลิตรายอ่ืน ๆ ในตลาดได 

กลยุทธดานการสงเสรมิการขาย 
ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนเปนผลิตภัณฑสําหรับเยาวชน บริษัทจึงมุงเนนการจัดกิจกรรม       

ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อเปนการสงเสริมการขาย เชน การจัดกิจกรรมนิทรรศการตอตานยาเสพติด, Japanese Festival           
โครงการสรางสรรและสงเสริมใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน โครงการใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการจัดการ
ประกวดแขงขันรองเพลง เตนรํา นาฏศิลป และระบําสมัยใหม, การโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ             
ภายในกลุมบริษัท และการทํา Road Show ตามสถาบันการศึกษาตางๆ รวมทั้งการเขารวมงานมหกรรมหนังสือ ซึ่งจะ             
จัดปละ 2 ครั้ง ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต  
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กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความตองการของเยาวชนในการเลือกผลิตภัณฑการศึกษาและการตนู ดังนั้นบริษทัจึง

จําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาของสิ่งพมิพตางๆ ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากทีสุ่ด รวมทั้ง          
ไดนําวรรณกรรมเยาวชนเขามาเพื่อเปนทางเลือกสําหรับกลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้น 

 

กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
กลุมบริษัทและบริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) มีชองทางจําหนายที่กวางขวางและหลากหลาย จึงเปน           

ขอไดเปรียบสําหรับบริษัทในการวางกลยุทธดานชองทางการจําหนายเชนเดียวกับบริษัทอ่ืนๆ ในกลุม 

2. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนของบริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และบริษัท เนช่ัน         

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด จํานวนกวารอยละ 80 จําหนายผานบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม        
โดยจะทําการกระจายไปยังตัวแทนจําหนาย แผงรานและรานหนังสือทั่วไป สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 20 จะจัด       
จําหนายใหแกลูกคาโดยตรง 

3. ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาหลักสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการศึกษา  ไดแก สถาบันการศึกษาทั่วไป  สําหรับหนังสือการตูน บริษัทจะ        

จําหนายใหแกแผงราน และรานคาทั่วไป 
 
ภาวะการแขงขัน 
ภาวะการแขงขันในปจจุบันมีผูผลิตผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาเพิ่มมากข้ึน  โดยมีราคาเปนปจจัยสําคัญเนื่องจากกลุมลูกคา

เปาหมายสวนใหญเปนเยาวชนซึ่งยังไมมีรายไดเปนของตนเอง อยางไรก็ตามแนวโนมในอนาคตคาดวาตลาดจะขยายตัวมากข้ึน
เนื่องจากคนรุนใหมมีการศึกษาที่สูงขึ้นและใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรูของบุตรหลานมากขึ้น โดยบริษัทมีความ
ไดเปรียบทางการแขงขันดังนี้ 

- ชองทางการจัดจําหนายผานตวัแทนจําหนายของกลุม ไดแก เอเยนต, ซับเอเยนต แผงรานของกลุมเนชั่น 
- ชองทางการจัดจําหนายผานพันธมติรทางการคาเชน Se-Ed ซึ่งมสีาขากระจายอยูทั่วประเทศ 
- บริษทัมีลิขสิทธิ์การพมิพและการจัดจําหนายที่ถูกกฎหมาย และมีผูรวมคาทีม่ีความเชี่ยวชาญดานตลาดหนังสือ       

เด็ก คือ Egmont Group แหงเดนมารค 
- บริษัทมีทมีงานบรรณาธิการทีม่ีความสามารถทั้งกองบรรณาธิการภาษาอังกฤษและกองบรรณาธิการญี่ปุน 

สําหรับในวงการหนังสือเพื่อการศึกษาสําหรับเด็ก คูแขงของบริษัทมหีลากหลายขึ้นกับแตละผลิตภัณฑ เชน           
กลุมทีไ่ดรับลิขสิทธ์ิหนังสือเด็กในเครือ Disney เชน อักษราพิพฒัน เปนตน บริษัทคูแขงทางดานหนังสือการตูนญีปุ่น ไดแก 
วิบูลยกิจ, สยามสปอรตพบัลิชช่ิง เปนตน ดังนั้นจากการที่บรษิัทยอยของบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและ
การตูนทีห่ลากหลาย จึงเปนขอไดเปรียบของบริษัทในการวางแผงผานรานคา หรือเอเยนตตาง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้    
บริษัทยังมีการขายสมาชิกหนังสือกิจกรรมสําหรับเด็กและหนังสือการตูน เชน ดิสนียเพื่อนนอง ซึ่งแตกตางจาก คูแขงอ่ืน ๆ    
ในตลาด  
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การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 
1. การผลิต 
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และ บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ซึ่งเปนผูไดรับลิขสิทธิ์           

จากตางประเทศใหเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง ไดวาจางให บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป        
จํากัด (มหาชน) ดําเนินการผลิตอีกทอดหนึ่ง  

 กําลังการผลิตของสิ่งพิมพการศึกษา 
เนื่องจากบริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และ บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนเพียงผูวา        

จางผลิตและขายผลิตภัณฑเทานั้น ซึ่งไดวาจางบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดพิมพและจัดจําหนาย       
อีกทอดหนึ่ง  ดังนั้นรายละเอียดของกําลังการผลิตจึงไดกลาวไวแลวในสวนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  

 
2. วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 

  แหลงที่มาของวัตถุดิบ 
เนื่องจากบริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และ บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนเพียงผูวา         

จางผลิตและขายผลิตภัณฑเทานั้น ดังนั้นตนทุนของบริษัทสวนใหญเปนตนทุนหนังสือและคาวาจางบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) ในการผลิตหนังสือ โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบตางๆ   สวนรายละเอียด                         
ในดานวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ จะอยูในสวนรายละเอียดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- ไมมี - 
 
งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-  ไมม ี - 
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3.3 ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง  
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
การดําเนินงานธุรกิจโทรทัศนเปนการดําเนินการของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูให        

บริการขอมูลขาว (Content Provider) โดยผลิตรายการโทรทัศนที่เก่ียวกับขาว สาระความรู และการศึกษา มีรายการทั้งภาค  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหแก สถานีโทรทัศนชองตางๆ ภายในประเทศ และผานระบบเคเบิลทีวี โดยในป 2546 บริษัท   
ผลิตรายการโทรทัศนใหกับสถานโีทรทัศน ชอง 5 ชอง 9 และสถานีโทรทัศนไททีวีชอง 1  มีลักษณะของรายการที่ผลิต        
แบงออกเปนหลายประเภทดังนี้ 

1.    รายการประเภทรายงานขาวและสนทนาขาว 
เปนรายการขาวทีม่ีเนื้อหาขาวครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และธุรกิจ มีการนําเสนอในรูปแบบที ่       

หลากหลาย บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายงานขาวสดในเหตุการณตางๆ  นอกจากนี้บางครั้งผูดําเนิน
รายการจะสนทนาหรือสมัภาษณกบัผูรวมรายการในประเด็นขาวที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบาย วิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนวคิดใหกับ
ผูชมรายการ  เชน รายการเขียวยกแผง  ทางชอง 9 

2.    รายการประเภทวาไรต้ีและรายการสนทนา 
เปนรายการทีใ่หสาระและความรูทีม่ีความหลากหลายพรอมสอดแทรกความบันเทิงโดยจะนําเสนอความเคลื่อนไหว  

ในเหตุการณสําคญัที่คนทั่วไปสนใจ หรือเปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับสาระและเรื่องราวพรอมคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ   และ
มีประสบการณในเรื่องตางๆ   

3.    รายการประเภทศิลปะ บันเทิง และสารคดี 
เปนรายการทีใ่หความรูในเรื่องที่เก่ียวกับศิลปะ บนัเทิง ดนตรี กีฬา สังคม และประวัติศาสตร ในลักษณะการรายงาน

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น หรือการสมัภาษณ  เจาะลึกในเรื่องราวตางๆ ของบุคคลในขาวหรือชีวิตประจาํวัน  
4.    รายการประเภทดานการศึกษาพรอมสาระบนัเทิง 
รายการดานการศึกษาใหความรูเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว นําเสนอในรปูแบบการบรรยายวิชาหรือติวขอสอบ เกมสโชว 

สอนภาษา พูดคุยหรือถาม-ตอบ หรือนําเสนอความรูพรอมสาระบันเทิง  
5.    รายการขาวเฉพาะกิจและขาวธุรกิจ 
เปนรายงานขาวเกาะติดสถานการณที่สําคัญเกี่ยวกบัเหตุการณของบานเมืองในปจจบุันเฉพาะเรื่อง  โดยมีลักษณะ

รายการทีห่ลากหลายประเภท เชน รายงานขาวสด ขาววิเคราะห สนทนาขาว การสัญจรไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนในทองที่ หรือสํารวจความคดิเห็นจากประชาชน (Poll) เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการรายงานขาวที่
เก่ียวของ  โดยบางครั้งมีการรวมมอืผลิตรายการโทรทัศนเฉพาะกิจข้ึนเชน ขาวสงครามระหวางอเมริกา – อิรัก  นอกจากนี้
บริษัทยังรับจางผลิตรายการเพื่อประชาสมัพันธใหแกบริษทัเอกชนทั่วไปในรูปแบบของสารคดีสั้นและขาวความเคลื่อนไหว
ของธุรกิจ   
รายการโทรทัศนท่ีบริษัทผลิตในปจจุบัน ไดแก 

ออกอากาศทาง รายการ 
ชอง TTV 1 
 
ททบ. 5 
ชอง 9   อ.ส.ม.ท. 

Nation Channel  ชองขาว 24 ช่ัวโมง  โดยมีรายการทกุประเภทแตเนนรายการขาวและสนทนา
ขาวทุกรูปแบบตามสถานการณ   
รายการวิเคราะหขาวเหตุการณปจจุบัน “ถูกผิดคิดเอง” ทุกวันจันทร- ศุกร เวลา 19.15 น. - 19.30 น. 
รายการขาวเศรษฐกิจ “เขียวยกแผง” ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 13.00 น.- 13.30 น. 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
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-   ไมมี   - 
การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด 
การผลิตรายการขาวอยางมีคุณภาพ 
บริษัทมนีโยบายในการรักษาและเพิม่คุณภาพรายการโทรทัศนและเนนจุดเดนในดานความพรอมของทมีงาน

บุคลากรขาวและฐานขอมูลขาวของบริษัททีม่ีอยูโดยมีผลงานและชื่อเสียงเปนที่ยอมรบัในดานผูนําผลิตรายการขาวโทรทัศน  
จุดเดนของการผลิตรายการขาวทีม่ีคณุภาพคือ  ความอิสระของฝายขาวซึ่งไมมีผลประโยชนทางการเมือง หรือผลประโยชนใดๆ 
ดังนั้น การเสนอขาวจึงมีความเปนกลาง สามารถตรวจสอบได มีรูปแบบการนําเสนอรายการทีห่ลากหลายเชน รายงานขาวสด 
สนทนาขาว วิเคราะหขาว เบื้องหนาเบื้องหลังขาว เกาะติดสถานการณ หรือสอบถามความเห็นประชาชน เปนตน  

การกระจายสื่อและเวลาการออกอากาศ 
บริษัทมกีลยุทธในการกระจายเวลาออกอากาศตามสถานีโทรทัศนตางๆ และเคเบิลทีวทีั่วไป โดยไมผกูขาดกับ

สถานีใดสถานหีนึ่ง  โดยการแพรภาพตามชองทางการออกอากาศนั้นสามารถเขาถึงกลุมผูชมรายการเปาหมายใหกวางข้ึน ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอลูกคาที่ตองการลงโฆษณาในรายการของบริษัท 

การเสนอขายที่หลากหลาย 
บริษัทกําหนดรูปแบบการขายโฆษณาใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่ตองการจะ

สื่อขอมูลขาวสารกระจายไปยังกลุมผูชมเปาหมายของรายการโทรทัศนที่ออกอากาศตามสถานีโทรทัศนชองตางๆ เชน เสนอ
ขายโฆษณาเพื่อออกอากาศในรายการเดียวโดยเฉพาะ หรือเสนอขายเปนแพ็กเกจ (Package) คือขายโฆษณา เพื่อออกอากาศได
หลายสื่อและหลายรายการ  นอกจากนี้บริษทัยังสามารถผลิตรายการใหลูกคาไดในหลากหลายรูปแบบ  

มูลคาตลาดโฆษณาทางโทรทัศน 
จากการสํารวจของบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศนพบวาป 2546 สื่อ

โฆษณาทางโทรทศันมมีูลคารวมประมาณ 4.2 หมื่นลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 59 ของคาใชจาย
โฆษณาผานสื่อทัง้หมด โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบป 2545 และคาดวาหากอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนจะสงผลใหธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศนเติบโตสูงขึน้ดวยเนื่องจากผูผลิตจะสามารถผลิตสินคาไดมากข้ึน
และตั้งงบในการโฆษณามากขึ้น  

มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อโทรทัศน 

ทีม่า : บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย  จาํกัด 
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตจะสงผลใหประชาชนหันมาสนใจขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนมากข้ึน โดยมีสถานีโทรทัศนชองตางๆ เปนผูตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ ภายหลัง       
จากการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ใหเปนผูกํากับดูแลการประกอบกิจ    
การโทรทัศน รวมทั้งการดําเนินโฆษณาในสื่อโทรทัศนและเคเบิลทีวีของผูประกอบการในปจจุบันและอนาคตมีแนวโนม       
วาภาคเอกชนจะเขาประกอบธุรกิจโทรทัศนทั้งประเภท Free TV และ Pay TV มากขึ้น ซึ่งจะเพิม่โอกาสใหผูผลิตรายการ      
โทรทัศนประเภทขาวและสาระผลิตรายการใหกบัสถานีชองตางๆ มากข้ึน อาจจะสงผลใหเกิดสถานีชองใหมเพิม่มากขึน้     
รวมทั้งรายการโทรทัศนประเภทตางๆ มากขึ้น  โดยเฉพาะสงผลใหธุรกิจการผลติรายการโทรทัศนมแีนวโนมการเติบโตที่      
สูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งแนวโนมวาผูประกอบธุรกิจเคเบิลทีวีอาจจะขายโฆษณาได ทําใหผูผลิตรายการโทรทัศนมีทางเลือก     
ในการทําตลาดโฆษณามากขึ้น   

การผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 
ปจจัยหลักในการผลิตรายการโทรทัศนไดแก บุคลากร คาจางผูจัดรายการ คาเชาสถานีโทรทัศน สถานที่ที่ใชในการถาย

ทําและอุปกรณที่ใชในการผลิต เปนตน  
บุคลากร 
ปจจุบัน บริษัทมีบุคลากรดานการผลิตทั้งหมดประมาณ 328 คน โดยบุคลากรสวนใหญเปนพนักงานประจําของ   

บริษัทซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการพัฒนาและสรางบุคลากรใหมีคุณภาพอยางตอ   
เนื่อง ซึ่งจะหมุนเวียนสลับหนาที่กันสม่ําเสมอ  ดังนั้นหากสูญเสียบุคลากรในสวนใดไปบริษัทจะสามารถจัดหาบุคลากร        
เขาปฏิบัติหนาที่แทนไดทันที ซึ่งไมสงผลกระทบตอบริษัทในดานการพึ่งพาการขาดแคลนบุคลากรในการผลิตรายการ     
สําหรับในกรณีที่รายการโทรทัศนรายการใดเปนรายการที่ตองอาศัยบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะดาน บริษัทจะพิจารณาวาจาง     
เปนกรณี  โดยไดรับคาตอบแทนตามอัตราตลาด นอกจากนี้ การประสานงานในการผลิตรายการรวมกับทีมขาวตางๆ ภายใน
กลุมบริษัท ทําใหบริษัทสามารถผลิตรายการโทรทัศนไดอยางมีคุณภาพและมีความสามารถผลิตรายการเพิ่มขึ้นไดอีก           
เปนจํานวนมากในอนาคตโดยใชทีมบุคลากรที่มีอยูในปจจุบัน 

คาจางผูจัดรายการ 
ผูจัดรายการสวนใหญเปนพนักงานประจํา โดยบริษัทจายเงินเดือนเปนคาตอบแทนเหมือนพนักงานฝายการผลิตทั่วไป 
คาเชาสถานีโทรทัศน 
คาเชาสถานีโทรทัศนมีอัตราที่สูงมาก แตปจจุบันบริษัทมีทางเลือกในการออกอากาศมากขึ้นเชน  สถานีเคเบิลทีวีตางๆ 

เชน UBC, TTV,  อินเตอรเน็ท, Mobile Phone  อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันมีชอง  Free TV จํานวนนอยจึงทํา                 
ใหเกิดการแขงขันระหวางสถานีในการใหเชาเวลา  แตสําหรับบริษัทถือเปน Content Provider ซึ่งไมผูกขาดการผลิตราย       
การใหกับสถานีใดสถานีหนึ่ง  

สถานที่ใชในการถายทําและอุปกรณท่ีใชในการผลิต 
เนื่องจากรายการที่บริษัทผลิตสวนใหญเปนรายการขาว วิเคราะหขาว หรือสนทนาขาว ซึ่งสวนใหญมีการเชิญผูที่

เก่ียวของมารวมแสดงความคิดเห็นในรายการ  ดังนั้นรูปแบบของรายการและสถานที่ที่ใชในการถายทําจึงไมซับซอนโดยสวน
ใหญจะใชสถานที่ภายในของบริษัทจัดทําเปนหองสตูดิโอออกอากาศหรือใชหองขาวในการผลิตรายการ  

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี  -  
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ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ซึ่งเปนบรษิัทยอยของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง  คอรปอเรช่ัน จํากัด โดย   

ดําเนินธุรกิจจัดรายการวิทยุในรูปแบบการรายงานขาวดวนทันเหตุการณ และการวิเคราะหขาว ปจจุบนัสถานวีิทยุสวน        
ใหญเปนของหนวยงานราชการ เชน อ.ส.ม.ท., กรมประชาสมัพนัธ, กรมอุตุนิยมวทิยา, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพ    
อากาศ ฯลฯ โดยจะเปดประมูลสถานีวิทยุใหแกผูสนใจทัว่ไป โดยผูที่ประมูลผลิตรายการเองหรือนําเวลาที่ประมูลไดมาจัด   
สรรจําหนายใหแกผูผลิตรายการวทิยุที่สนใจตอไป (Subcontract) ซึ่งเงื่อนไขตางๆ ข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองโดยไมม ี     
สัญญาใดๆ เปนขอผูกมัด ลักษณะของรายการที่ผลิตแบงออกเปนหลายประเภทไดดังนี้ 

1.  รายการที่นาํเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณท่ีนาสนใจ  
เปนรายการที่ผลิตข้ึนเพื่อนําเสนอขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศ และรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที ่   

นาสนใจทั้งดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม โดยแหลงขาวในประเทศจากศูนยขาวเนชั่น  และแหลงขาวตางประเทศจาก    
The Asian Wall Street Journal จึงทําใหสามารถเสนอขาวไดรวดเร็วซึ่งเปนขอไดเปรียบในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังม ี   
การสมัภาษณบุคคลในขาวประจําวัน รายงานขาวตลาดเงิน ตลาดหุน ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย และสมัภาษณโบรกเกอร     
ทั้งนีม้ีขอตกลงในการจัดสรรรายไดโฆษณาบางสวนใหแกผูประมูลสถานีวิทยุ โดยมีเง่ือนไขที่บริษทัไมตองชําระคาเชาเวลา
สถานี  สําหรับรายการที่บริษทั เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ผลิตและออกอากาศ มีดังนี้ 

ออกอากาศทาง รายการ 
สถานีวิทยุ F.M.90.5 Mhz. เก็บตกจากเนชั่น จับชีพจรโลก Auto- Service 
วันจันทร – วันศุกร  8.00 น.– 20. 30 น เงินทองตองรู สองโลกธุรกิจ คลินิกคนรักบาน 
รวม  8  ช่ัวโมงตอวัน    

2.   รายการขาวสัน้ตนชั่วโมง 
เปนการนําเสนอขาวสัน้ทุกตนช่ัวโมงทุกวัน (ยกเวนชวงถายทอดขาวจากทางสถาน)ี โดยนําเสนอรายงานขาวสัน้      

ทันเหตกุารณทุกประเภทซึ่งรายงานจากนักขาวทัว่ประเทศ  โดยบริษัทมีรายไดจากการโฆษณา และจะจัดสรรตามสดัสวน       
ที่ไดตกลงใหกับผูที่ประมูลสถาน ี สําหรับรายการขาวสั้นตนช่ัวโมงทีอ่อกอากาศในปจจุบัน 

ออกอากาศทาง     ลักษณะของรายการ 
สถานีวิทยุ F.M.90.5 Mhz. เปนรายการทีน่ําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจ 
สถานีวิทยุ F.M.89.5Mhz. 
 

เปนรายการทีมุ่งเนนการเสนอเพลงไทยสากล โดยมุงเนนกลุมเปาหมายผูรับฟงคือ 
กลุมวัยรุนถึงคนทํางาน 

สถานีวิทยุ A.M. 1107 Khz เปนรายการขาวสัน้ตนช่ัวโมง 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ 
- ไมมี -  
การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 
กลยุทธทางการตลาด 

การผลิตรายการขาวท่ีมีคุณภาพและทันเหตุการณ 
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โดยบริษัทมุงในเรื่องความรวดเร็วและความถูกตองของขาวและประเด็นที่สําคัญตอเหตุการณประจําวนั (Hot 
Issue) ซึ่งบริษัทไดเปรียบจากการมีฐานขอมูลขาวที่ดี และผูดําเนินรายการทีม่ีความเช่ียวชาญและมไีหวพรบิในการ      
สมัภาษณแหลงขาวตางๆ  

การกระจายสื่อและเวลาการออกอากาศ 
ปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาเลือกเชาเวลาจากสถานีวิทยุคือ ขอบขายของการกระจายเสียงของแตละสถานี       

หรือ Network ซึ่งในปจจุบันบริษัทสามารถถายทอดเสียงผานดาวเทียมไปยังสถานีตางๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึง  
การใชเครือขาย A.M. ซึ่งสามารถกระจายเสียงไปทั่วประเทศไดเชนกัน ทั้งนี้ การเลือกเวลาจากสถานีตางๆ จะพิจารณา    
ลักษณะของรายการวิทยุที่ผลิตและกลุมผูฟงเปาหมายเปนหลักควบคูกันไป อาทิเชนรายการสรุปขาวในชวงเชาและค่ํา    
สําหรับนักธุรกิจ คนทํางาน และบุคคลทั่วไป เปนตน  

การเสนอขายแบบมัลติมีเดียแพ็คเกจ 
รูปแบบการขายโฆษณามีความหลากหลายตามลักษณะของรายการและความตองการของลูกคา เชน  อัตราคา

โฆษณาในการสนับสนุนขาวสัน้ตนช่ัวโมง การโฆษณาเฉพาะรายการ หรือเปนผูสนับสนุนหลักทําใหลูกคามทีางเลือก  
สามารถจัดสรรใหเหมาะสมกับงบโฆษณาทีม่ีอยู ทั้งนี้บริษทัใหสวนลดสําหรับลูกคาที่ลงโฆษณาในลักษณะ “ผูสนบัสนุน
หลัก”  และสาํหรบัลูกคาทีม่ีการเซน็ตสัญญาในระยะยาว  

ภาวะการแขงขัน 
ผูผลิตรายการขาวทางวิทยุตองมีความพรอมทั้งดาน ประสบการณ ความชํานาญ บุคลากร เงินทุนและความ 

สัมพันธกับภาครัฐบาลหรือเจาของสถานี โดยในปจจุบันผูผลิตรายการดานการเสนอขาวใหแกสถานีวิทยุตางๆ ไดแก อ.ส.ม.ท. 
กรมประชาสัมพันธ, สํานักขาว INN, วิทยุเนช่ัน, แปซิฟก เปนตน โดยมีการแขงขันเพิ่มข้ึน  ทั้งดานคุณภาพ, ลักษณะ            
รายการ และรูปแบบของรายการ การเขาถึงกลุมผูฟงเปาหมาย ซึ่งเปนการแขงขันในลักษณะของกลุมเฉพาะ (Market 
Segmentation)  โดยมีแนวโนมที่จะแบงกลุมผูฟงอยางชัดเจนมากขึ้นในอนาคต  ทําใหมีการแยงเม็ดเงินโฆษณาจากผูดําเนิน  
รายการประเภทเดียวกัน การนํากลยุทธดานราคามาใชกันมากขึ้น โดยกลุมลูกคาโดยตรงและ Agency จะมีทางเลือก             
และอํานาจในการตอรองเพิ่มมากขึ้น โดยจะเลือกรายการที่มี Rating สูง และเปนชวง Prime Time  

มูลคาตลาดโฆษณาทางสื่อวิทยุ 
จากการสํารวจของบริษัท ศูนยวิจยัธนาคารกสิกรไทย จํากัด ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อวทิยุพบวาในป 2546      

สื่อโฆษณาทางวทิยุมมีูลคาประมาณ 6,660 ลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 9 ของคาใชจายโฆษณา   
ผานสื่อทั้งหมด โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบัป 2545 อยางไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจสื่อ 
วิทยุจะข้ึนอยูกับการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเปนหลัก  

    มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อวิทยุ 

ที่มา : บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย  จํากัด 
แนวโนมในอนาคต 
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ภาพรวมของธุรกิจวิทยุมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและคาดวาในอนาคตจะมีอัตราการเติบโตคอนขางคงที่  เนื่องจาก
ธุรกิจวิทยุมีกลุมเปาหมายชัดเจนและคาใชจายคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ   นอกจากนี้ ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราช      
อาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (มาตรา 39, 40 41) ที่มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรคล่ืนวิทยุอยางเสมอ    
ภาคและเปดเสรีมากข้ึน จะเปนโอกาสใหผูผลิตรายการที่มีความพรอมในดานบุคลากร ประสบการณ และเงินทุนสามารถ     
เปนเจาของสถานีไดงายข้ึน ทําใหลดความเสี่ยงจากการเรียกคืนรายการจากเจาของสถานี ในขณะเดียวกันผูผลิตรายการที่ไมได
เปนเจาของสถานีก็จะมีภาระคาเชาเวลาออกอากาศเพื่อการแบงรายไดใหเจาของสถานีลดลง  ทําใหตนทุนการประกอบธุรกิจ
ลดลงและผูผลิตรายการมีอํานาจตอรองมากขึ้น 

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 
ปจจัยหลักในการผลิตรายการวิทยุไดแก บุคลากร และคาเชาสถานีวิทยุหรืออัตราการแบงรายได  
บุคลากร 
กลุมบริษัทมีบุคลากรดานการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดจํานวน 24 คน สําหรับแหลงขาวใดบริหารจัดการโดยสํานักขาว

ภายในบริษัทเพื่อเปนศูนยกลางฐานขอมูลทั้งหมดโดยดําเนินการรวมกันเปนทีมจากกลุมบริษัทตางๆ   เชน กลุมธุรกิจ เศรษฐกิจ 
การเมือง การคาระหวางประเทศ การกีฬา การศึกษา ฯลฯ  สําหรับผูจัดรายการสวนใหญเปนพนักงานประจําซึ่งมีเงินเดือนเปน
คาตอบแทนเชนเดียวกับพนักงานฝายการผลิตทั่วไป 

คาเชาสถานีวิทยุ 
สําหรับคาเชาเวลาสถานีวทิยุเปนขอตกลงของหนวยงานราชการกับผูประมูลเวลา  โดยผูที่ประมูลเวลาไดจะไปจัดสรร

แกผูเชาชวงตอไปหรือจัดหาผูผลิตรายการในชวงตางๆ  โดยมีขอตกลงเกี่ยวกับการแบงรายไดโฆษณา  สําหรับการผลติรายการ
ของบริษัทจะเปนผูผลิตในลักษณะ Content Provider โดยไมผูกขาดกับสถานีใดสถานหีนึ่ง 

 
ข้ันตอนการผลิต 
จากการทีก่ลุมบริษัทเนช่ัน ดําเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนอยางครบวงจร จึงมีการรวบรวมขาวสารจากแหลงตางๆ ไวที่

ศูนยกลางเรียกวา “สํานักขาว” ซึ่งถือเปนทรัพยากรทีส่ําคัญในการผลิตขาวผานสื่อ  สาํหรับขบวนการผลิตขาวสั้นตนช่ัวโมงนั้น 
บรรณาธิการจะทาํการคัดเลือกหัวขอขาวและเรียบเรียงขาวที่จะนาํเสนอและใหผูอานขาวบันทกึเสียงไวในเทปและสงใหสถานี
ทําการออกอากาศตอไป ในสวนของการจัดรายการที่นําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวของเหตุการณ บรรณาธิการ
และผูจัดรายการจะรวมกันคัดเลือกหัวขอที่จะนําเสนอและจัดเตรียมขอมูลสนบัสนุน โดยผูจัดรายการจะทําการลงเสียงบรรยาย
ที่สถานแีละเผยแพรออกอากาศทันท ี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-   ไมมี   - 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-   ไมมี   - 
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3.4 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

ในป 2546 กลุมเนช่ันมีเว็บไซดที่เปนศูนยขาวของกลุมบริษัทเอง ไดแก 

Web Page ลักษณะเนื้อหา 
www.nationgroup.com เปนเว็บไซดหลักของบริษัทซึ่งเช่ือมตอกับทุกเว็บไซดของบริษัท 
www.nationmultimedia.com เปนเว็บไซดที่รวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพ The Nation 
www.bangkokbiznews.com เปนเว็บไซดที่รวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
www.komchadluek.com เปนเว็บไซดที่รวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพคม ชัด ลึก 
www.nationweekend.com เปนเว็บไซดที่รวบรวมขาวสารจากนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห 
www.nationchannel.com เปนเว็บไซดที่ถายทอดสัญญาณภาพและเสียงจาก Nation Channel ซึ่ง

รวบรวมรายการตาง ๆ ที่ออกอากาศทั้งในปจจุบันและออกอากาศแลวให
เลือกชม 

www.nationradioonline.com เปนเว็บไซดที่ถายทอดสัญญาเสียงจากรายการวิทยุเนช่ันตาง ๆ 
www.nationcybershop.com เปนเว็บไซด เกี่ ยวกับการสั่ งซื้อผลิตภัณฑและสมัครสมาชิกทาง

อินเตอรเน็ตของกลุมบริษัท 
www.nationjunior.net เปนเว็บไซดที่รวบรวมขอมูลขาวสารจากนิตยสารเนช่ันจูเนียร เพื่อ

สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
www.nationejobs.com เปนเว็บไซดที่เก่ียวกับการจัดหางานที่ใหญที่สุด 
www.nationcomics.com เปนเว็บไซดที่รวบรวมหนังสือการตูนและสิ่งพิมพเพื่อการศึกษาทั้งหมด

ของกลุมบริษัท 
www.nationbook.com เปนเว็บไซดที่รวบรวมหนังสือพ็อคเก็ตบุคสที่วางจําหนายทั้งหมดของ

กลุมบริษัท 

สําหรับบริษทัยอยที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ต ไดแก 

-  บริษัท เนช่ัน อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด เปนผูดําเนินธุรกิจใหบริการขอมูลขาวสารและหุน real time แกหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยสงผานระบบคอมพิวเตอรออนไลนและอินเตอรเน็ต  

-  บริษัท เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจในรปูของ Holding Company จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในบริษทัที่ดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ขยายฐานการบรกิารดานขอมูล ขาวสาร สูระบบ online และอินเตอรเน็ต ทั้งนี้ 
บริษัท เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ไดลงทุนในบริษทัที่เก่ียวของกันคือ บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด ในสัดสวน 19%  

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
แมวาปจจุบันภาครัฐไดวางรากฐานและสนับสนนุใหคนไทยใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น แต    

เนื่องจากธุรกิจดานอินเตอรเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและยังมีความไมแนนอน ดังนั้นปจจุบนับริษทัมีนโยบาย  
ในการลดขนาดธุรกิจกลุมนี้ลง โดยในระหวางป 2546 ไดลดสัดสวนการถือหุนในบรษิัท ไทย พอรทัล จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเปน 
ผูจัดทําและบรหิารเวบทา (Web Portal) “Thailand.com” จากเดิม 78% เหลือ 19% อยางไรก็ตามจากการที่บรษิัทดําเนนิธุรกิจ   
ดานสื่อสิ่งพมิพ ดังนั้นยังคงมีทมีงานทีพ่ัฒนาเว็บไซดของบริษัทอยางตอเนื่องเพื่อใหการบริโภคขาวสารไปถึงผูอานทุกกลุม   
นอกจากนี้ยังมีเว็บไซดที่สนับสนนุงานในสวนของสิ่งพมิพเชน nationejobs.com ซึ่งเปนการสงเสรมิการขยายลูกคาโฆษณาให
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สามารถลงโฆษณาไดทั้งสื่อสิ่งพมิพและสื่ออินเตอรเน็ต โดยลูกคาเปาหมายของบริษทัไดแก ผูใชอินเตอรเน็ตทั่วโลกทีต่องการ 
ขอมูลขาวสาร  

            แนวโนมอุตสาหกรรม  
 การใชงานอินเตอรเน็ตในประเทศไทยในปจจุบนัอยูในกลุมสถาบันการศึกษา และกลุมนักธุรกิจ จากการประมาณ
การของ TDRI พบวา การใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยจะเพิม่ขึ้นถึงกวา 3 ลานคนในป 2548 ดังนั้นการเติบโตของธุรกิจ
อินเตอรเน็ตและธุรกิจตอเนื่องจะมสีูงขึ้น เนื่องจากการนําอินเตอรเน็ตมาใชในองคกรจะชวยลดคาใชจายและประหยัดเวลาใน 
การทํางานใหกบัองคกรไดในอนาคต ดังนั้นจึงคาดวาธุรกิจดานอินเตอรเน็ตยังคงจะมีการเปล่ียนแปลงและขยายตัวอยางรวดเร็ว
โดยสรางโอกาสทางตลาดเพิ่มข้ึนในอนาคตมากกวาในปจจุบนั  

 
การผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 

การผลิต 
 กําลังการผลิต (จํานวนบุคลากร) 

 เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทลดการลงทุนในธุรกิจกลุมอินเตอรเน็ตลงแลวจากเดิม 78% เหลือเพียง 19% 
อยางไรก็ตามในสวนของบริษทัยังคงมีบุคลากรที่ตองพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซดของบริษัทอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย ฝาย
พัฒนาขอมูลขาวสาร ฝายปฏบิัตกิารและเทคโนโลยี ซึ่งกลุมบริษทัสามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลทีม่ีอยู ซึ่งชวยใหการ
ทํางานเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและไดเปรียบคูแขงขัน 
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3.5 ธุรกิจพ็อคเก็ตบุคส 

 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เนช่ันบุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนบรษิัทยอยของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด            

(มหาชน)     เริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจดัพิมพหนังสือพ็อคเก็ตบุคส โดยไดรับ
ลิขสิทธิ์จากนักเขยีนทั้งในประเทศและสํานกัพมิพจากตางประเทศมากมายใหเปนผูจัดพิมพและจําหนายผลงานที่มีคุณ         
ภาพเพื่อผูอาน โดยครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว เชน แนวบริหารธุรกิจ, How-to, ทองเที่ยว, วรรณกรรมเยาวชน       
และนวนิยายจากตางประเทศ โดยมหีนังสือ Bestseller ที่ผานมาไดแก As the Future Catches You – เมื่ออนาคตไลลาคุณ,      
ปนลูกใหเปนแชมป, Living History – บันทึกฮิลลารี่ คลินตัน, The Lionboy Trilogy เปนตน 

 สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
-ไมม-ี 

 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 การตลาด 

 กลยุทธทางการตลาดและการจัดจําหนาย 
 เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบนัมผีูผลิตพ็อคเก็ตบุคสอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นบริษทัจําเปนตองคัดสรรผล          
งานทีม่ีคุณภาพ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อนําเสนอใหผูอานไดรับความพึงพอใจสูงสุด โดยผลิตภัณฑที่นําเสนอนั้น       
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งแนวบริหารธุรกิจ, How-to, ทองเที่ยว, วรรณกรรมเยาวชนและนวนยิายตางประเทศ 
 นอกจากนี้ บริษทัฯ ไดมุงเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดงานเปดตัว        
หนังสือ โดยใหผูอานไดพบกับนกัเขียนอยางใกลชิด การเขารวมงานมหกรรมหนังสอื ซึ่งจะจัดปละ 2 ครั้ง ที่ศูนยการ      
ประชุมแหงชาติสริิกิต รวมทั้งจัดการจัดกิจกรรม Nation Books Award ซึ่งเปนโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยา          
ศาสตรและแฟนตาซี เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความสามารถดานการเขียน ซึ่งในอนาคตจะมีโอกาสได     
รวมงานกับบริษทัตอไป 

สําหรับผลิตภัณฑของบริษัท เนช่ันบุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด สวนใหญจําหนายผานบริษทั ซีเอ็ดยูเคช่ัน      
จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีชองทางจําหนายที่กวางขวางและหลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อสินคา     
ไดทั้งทางไปรษณยีและอินเตอรเน็ตได เพื่อเพิ่มชองทางสําหรับลูกคามากยิ่งขึ้น 

   
ลักษณะของลูกคา 

 สําหรับพ็อคเก็ตบุคสของบริษัทซึ่งมหีลากหลายแนวสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุม โดยเนนไปที่เยาวชนเปนหลัก 

ภาวะการแขงขัน 
 สําหรับภาวะการแขงขันในปจจุบนัซึ่งมีผูผลิตพ็อคเก็ตบุคสเปนจํานวนมาก เนื้อหาสาระภายในเลมจึงเปน          

ปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อของผูอาน อยางไรก็ตามบริษทัมีขอไดเปรียบคูแขงขัน ซึ่งผลิตหนังสือพ็อคเก็ตบุคสในแนว       
เดียวกับบริษัท เชน อมรินทรพร้ินติง้, นานมบีุคส ดังนี้ 

- ชองทางการจัดจําหนายผานพนัธมติรทางการคา เชน Se-Ed ซึ่งมสีาขาอยูทั่วประเทศ 
- ลิขสิทธิ์หนังสือ Bestseller จากทั่วโลก เชน As the Future Catches You, Living History, The Lionboy เปนตน 
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- สื่อที่เพียบพรอมของกลุมเนช่ัน ทําใหการโฆษณาประชาสมัพันธกระจายสูกลุมเปาหมายเพื่อใหไดรับการ   
ตอบรับอยางสูงสดุ 

 

 การผลิต 
 บริษัท เนช่ันบุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนผูไดรับลิขสิทธ์ิจากทั้งนักเขียนในประเทศและสํานักพมิพ        
จากตางประเทศ ไดวาจางให บรษิัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ดําเนินการผลิตอีกทอดหนึ่ง 

  

แหลงที่มาของวัตถุดิบ 
 ตนทุนสวนใหญเปนตนทุนดานลิขสิทธ์ิและคาวาจางการผลิตหนังสือ โดยบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จาํกัด 
(มหาชน) จะเปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบตาง ๆ ดังนั้นรายละเอียดในสวนวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบจึงอยูใน    
สวนรายละเอียดของบริษัท เนช่ัน มลัติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

  

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-ไมมี- 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 ในป 2546 บริษัทใหความสําคัญกับหนวยงานวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ            
และการแขงขันของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทมหีนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจโดยเฉพาะคือ ฝายวิจัย         
และพัฒนาธุรกิจ (Business Development Department) ซึ่งเปนหนวยงานภายในที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพรอม              
ศึกษาความเปนไปไดเก่ียวกับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีฝายการตลาดที่ติดตามขอมูลอยางใกลชิด โดย                
เฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการลงโฆษณาของในสื่อตางๆ เพื่อเปรียบเทียบกับคูแขง และรายงานใหคณะกรรมการบรหิารทราบ      
เพื่อนํามาปรับกลยุทธทางดานการตลาดของบริษัทใหเหมาะสมตรงกบัความตองการของลูกคา สวนขอมูลดานอุตสาหกรรม
โฆษณาบริษัทไดรับขอมูลจากบรษิทัวิจัย คือ Media Data Resources (MDR) เพื่อศึกษาขอมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรม 
สําหรับรายจายดานวิจัยและพัฒนาธุรกิจในป 2546 ไดจัดตั้งงบประมาณไว 10 ลานบาท   
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกิจ 

5.1.1 สินทรัพยของบริษัทและบริษทัยอย คือ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรตาง ๆ ที่ใชในการผลิต ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
  มูลคาทางบัญชีของสินทรพัยหลักของบริษัทและบรษิัทยอย 

มูลคาทางบัญชีสทุธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทและบรษิัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 
 

 ลักษณะกรรมสทิธ์ิ ทรัพยสนิท่ีใชเปน มูลคาตามบัญชีสทุธิ  (ลานบาท) 
  หลักประกนัการกูเงิน ณ 31 ธ.ค.46 
ที่ดินและสวนปรบัปรุงที่ดิน เจาของ ไมม ี 595.67 
อาคาร และสวนปรับปรุง เจาของ ไมม ี 1,696.33 
เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ ไมม ี 794.46 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน เจาของ ไมม ี 276.72 
ยานพาหนะ เจาของ ไมม ี 45.98 

รวม เจาของ ไมม ี 3,409.16 

หมายเหต:ุ  
- บริษัทยอยของบริษัททั้งหมดใชพื้นที่สํานักงานใหญของบริษัทเปนสํานักงาน ซึ่งทําการเชาพื้นที่เปนรายป  โดยบริษทัคิด

คาเชาพื้นที่ในอัตราคาเชาถัวเฉล่ียในราคาตลาดจากบริษัทยอยเหลานัน้ 
- พื้นที่ของกลุมบรษิัทมีทั้งหมด 68 ไร 3 งาน 5.3 ตารางวา (รวมพื้นที่โรงพิมพที่ กม. 29.5 และสาขาตางจังหวัดแลว) 
- อาคารสํานักงานสวนใหญเปนพื้นที่อาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร จํานวนประมาณ 39,369.92 ตารางเมตร ซึ่งมมีูลคาตาม

บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 1,249 ลานบาท สวนที่เหลือเปนอาคารสํานกังานใหญจํานวน 2 หลัง ทีถ่นนบางนา-ตราด 
และที่โรงพมิพ กม. 29.5  

- เครื่องจักรและอุปกรณสวนใหญเปนเครื่องจักรที่ใชสําหรับงานพิมพหนังสือพมิพ โดยมมีูลคาทางบัญชี  ณ 31 ธันวาคม 
2546 เทากับ 709.20 ลานบาท  

  5.1.2 บริษัทและบริษทัยอยมีทรัพยสนิทีไ่มมตีัวตน (ลิขสิทธิห์รือสิทธ์ิ) ที่สําคัญในการประกอบธุรกิจโดยมี
รายละเอียดที่สําคัญดังนี้  

บริษัท เนช่ัน มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. The Yomiuri Shimbun (Japan) 3 ต.ค. 33 ตัวแทนจําหนายและจัดสงในประเทศไทย 
2. The Yomiuri Shimbun (Japan) 3 ต.ค. 39 บริการดานการพมิพในประเทศไทย 
3. The Yomiuri Shimbun (Japan) 1 พ.ค. 37 สิทธใินการขายพืน้ที่โฆษณาในหนงัสือพมิพที่

พิมพในประเทศไทย (เอเซียตะวันออกเฉียงใต) 
4. The Asian Wall Street Journal of Dow Jones 
Publishing Company (AWSJ) 

23 ต.ค. 30 ตัวแทนจําหนายและจัดสงในประเทศไทย 

5. Dow Jones Publishing (Asia) , Inc., 22 พ.ย. 37 บริการดานการพมิพในประเทศไทย 
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บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. Time International 1 ส.ค. 42 ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 
2. Fortune 1 ส.ค. 42 ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 
3. Far Eastern Economic Review 1 ต.ค. 38 ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 

บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. B.B.C. Worldwide Limited 1 ก.พ. 44 / 

1 ก.ค. 45 / 
1 ม.ีค. 46 

ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือการตูน
ในเครือ B.B.C. ไดแก Angel Mouse, 
Teletubbies และ Dinosaurs   

2. Enid Blyton (Asia) Pte. Ltd. 1 ก.พ. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือและ
สิ่งพมิพภายใตลิขสิทธ์ิ Enid Blyton ไดแก 
Noddy 

3. The Walt Disney (Thailand) Co., Ltd. 1 ม.ีค. 44 /          
1 ก.ย. 44 / 
1 ก.ค. 45 

ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือและ
สิ่งพมิพภายใตลิขสิทธ์ิ  Disney  

4. Warner Bros.  1 พ.ย. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือและ
สิ่งพมิพภายใตลิขสิทธ์ิ Warner Bros. ไดแก 
Scooby-Doo 

5. HIT Entertainment Plc. 1 พ.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือและ
สิ่งพมิพ ไดแก Bob the Builder และ Barney 

6. Abbey Home Media Group Plc. 1 ม.ค. 46 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสื่อการศึกษา
สําหรับเด็กชุด Mother Goose 

บริษัท เนช่ัน  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. The British Broadcasting Corporate 20 พ.ย. 36 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสื่อการสอน

ภาษาอังกฤษของ BBC ทั่วโลก 
2. Shueisha Inc. 1 เม.ย. 37 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือการตูน เชน 

BOOM, ฮิคารุเซียนโกะ, Dr. Slump ฯลฯ 
3. Shogakukan 26 เม.ย. 37 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือการตูน เชน 

Monster 20th Century Boy, Yawara ฯลฯ 
4. Kodansha 31 ก.ย. 37 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 

ไดแก Chobits, Speed King , Kigochan Smile ฯลฯ 
5. Futabasha  30 เม.ย. 38 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 

ไดแก Crayon Shinchan 
6. Prentice Hall Regent 31 ธ.ค. 39 ใหสทิธิเปนผูผลิตซ้ํา ผูจําหนาย ผูเผยแพรกระจาย
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ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
ภาพและเสียงผานสื่อโทรทัศน และวิทยุ ผูทําการ
โฆษณาผลิตภัณฑ 

7. I.T. Planning 28 ก.พ. 40 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน  
ไดแก Slam Dunk 

8. Asiapac Books Pte Ltd. 28 ก.พ. 40 ผูผลิต ผูพมิพ และจําหนายหนังสือการตูน มังกร
หยก และจอมยุทธผาฟา 

9. Toei Animation Enterprises Ltd. 12 ม.ค. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายส ีดิจิ
มอน และเมจิเคิลโดเรมี 

10. Shodensha 1 พ.ค. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Paradise Kiss 

11. Somasha 1 พ.ย. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Kuraki Mai และ อ่ืน ๆ 

12. TIGA Ltd. 25 ม.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสี
มอนสเตอรฟารม 

13 Tsuburaya Chaiyo Ltd. 14 ก.พ. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสี
อุลตราแมน, หนมุานพบ 7 ยอดมนุษย 

14. วิธิตา แอนนิเมช่ัน จํากัด 8 ส.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสีชุด
ปงปอนด 

15. Chaiyo Production Ltd. 1 ก.ย. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสิ่งพิมพของ 
Hyperbottz 

16. Kadokawa 1 เม.ย. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือการตูน เชน 
Brain Power จักรกลลางโลก 

17. Animation International Ltd. 1 ธ.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือการตูน เชน 
Cyborg Kurochan 

18. Gakken ป 2546 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนชุด What a Lovely Day 

19. Daiwa Shobo ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนชุด Daisuki Darumah เจาตูบแสนรัก 

20. Media Factory ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนชุด ชีวิต 150 ซม. 

บริษัท เนช่ันบุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

ผูใหสทิธ ิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. Shin Won Agency Co. 1 ก.ย. 45 /  

16 ก.ย.45 
ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือภาษาเกาหลี
เรื่อง My Sassy Girl, Ditto  

2. Satin Publications Ltd. ก.ย. 45 ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
เรื่อง Forget You Had A Daughter  
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ผูใหสทิธ ิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
3. Gillon Aitken Associates Limited 11 พ.ย. 45 / 

26 พ.ย. 45 
 

ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
เรื่อง The Curious Incident of the Dog in the 
Night-Time 

4. Health Communications, Inc. 30 ธ.ค. 45 ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
เรื่อง Bedtime Stories for Grown-ups  

5. BBC Worldwide London 19 ก.พ. 46 ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
ชุด 101 Good Home Series ประกอบดวย 101 
Bathrooms, 101 Bedrooms, 101 Kitchens, และ 
101 Living Rooms  

6. Amber Books Ltd. 5 ม.ีค. 46 ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
เรื่อง Bodies of Evidence  

7. Workman Publishing Company 21 เม.ย. 46 ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
เรื่อง How to Make Your Man Behave in 21 Days 
or Less  

8. A. P. Watt Limited 16 ม.ิย. 46 ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
เรื่อง The Lionboy Trilogy  

9. Simon & Schuster, Inc. 30 ม.ิย. 46 / 15 
ส.ค. 46 

ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
เรื่อง Living History และเรื่อง How to Change 
Your Entire Life by Doing Absolutely Nothing 

10. The Crown Publishing Group 20 พ.ค. 46 ผูแปล ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือภาษาอังกฤษ
เรื่อง As the Future Catches You: How Genomics 
and Other Forces Are Changing Your Life, Work, 
Health & Wealth 

หมายเหต ุ 
- อายุสัญญาลิขสทิธิ์ดังกลาวขางตน เปนประเภท Roll-Over หรือมีผลบังคับใชตราบเทาที่ยังไมมีการยกเลิกจากฝาย

ใดฝายหนึ่ง  
- คาลิขสิทธิ์ที่ตองจายคํานวณจากสดัสวนตามยอดขายที่เกิดขึ้นจริง โดยสัดสวนของแตละสัญญาจะแตกตางกันขึ้นอยู

กับความนิยมของแตละผลิตภัณฑ 
- สําหรับรายไดทีจ่ะไดรับในกรณีของบริษัท เนช่ัน มลัติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  และบริษทั เนช่ัน อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากัด ซึ่งไดรับลิขสิทธิ์ในการเปนผูจัดจําหนายของหนังสือพมิพและนิตยสารตางประเทศนั้น และของบริษัท เนช่ันบุคส 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งไดรับลิขสิทธ์ิในการเปนผูแปล ผูพมิพและจัดจําหนายพ็อตเก็ตบุคส จะไดรับจากสัดสวนของ
จํานวนรายไดที่สามารถจัดหาได เชน จากจํานวนหนงัสือที่ขายได หรือจากรายไดโฆษณาทีห่าได   
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท 
 ณ 31 ธันวาคม  2546 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจตาง ๆ รวม 247.21 ลานบาท         
แยกเปน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพมูลคารวม 81.41  ลานบาท   ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงมูลคารวม 103.34 ลานบาท และ        
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมูลคารวม  62.46 ลานบาท  โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิด       
เปนรอยละ 3.82 ของสินทรัพยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนและเขาบริหารบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับสื่อ   
โดยสงกรรมการเขารวมบริหารงานในบริษัทเหลานั้น     

นโยบายการลงทุน 
  บริษัทฯ ไมเนนการลงทุนในสินทรัพยถาวร (Hardware) แตจะเนนการใหบริการในฐานะเปนผูใหบริการขอมูล    
ขาวสาร หรือ Content Provider ซึ่งสามารถใหบริการไดในทุกๆ สื่อ และจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจ       
หลักเทานั้น โดยแบงการลงทุนออกเปน 2 ประเภทคือ 

(1) การลงทุนเพื่อขยายเครือขายทางธุรกิจ  โดยบริษัทฯมีนโยบายเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานเพื่อ   
เสริมการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหครบวงจร  โดยแยกเปนแตละประเภทธุรกิจดังนี้ 
  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
  โดยแบงเปนธุรกิจสื่อหนังสือพิมพซึ่งดําเนินการโดยบริษัท  เนช่ัน  มัลติมีเดีย กรุป  จํากัด (มหาชน)      
ในการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพหลัก 3 ฉบับไดแก  The Nation, กรุงเทพธุรกิจ และคม ชัด ลึก  และบริษัทรวมทุนใน    
นาม บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนต จํากัด ตั้งแตป 2541  เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา     
และป 2545  ไดจัดตั้งบริษัท  เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เพื่อผลิตและจําหนายหนังสือประเภท  Pocket Book        
โดยธุรกิจสื่อสิ่งพิมพนับเปนธุรกิจหลักของบริษัทโดยในป 2546  มีรายไดคิดเปน 93%  ของรายไดจากการขายและบริการรวม 

   ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 
   บริษัทไดดําเนินการโดยผานบริษัทยอยคือ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่ง        
ดําเนินธุรกิจโทรทัศน และบริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค  จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจวิทยุ  โดยมุงเนนการใหบริการในฐานะ      
เปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร หรือ Content Provider โดยมีนโยบายใหบริการขอมูลขาวสาร สารบันเทิงแกสถานีโทรทัศน    
ทุกชอง และในอนาคตหากมีการเปดเสรีในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ บริษัทอาจจะเขารวมประมูลเพื่อรายงานขาว 24 ช่ัวโมง
ไดอยางเต็มที่  

   ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   บริษัทมีนโยบายลดขนาดการลงทุนในธุรกิจอินเตอรเน็ตลง  โดยในป 2546 ไดปดกิจการบริษัท ไอ-   
เอสทีที เนช่ัน จํากัด  และไดขายทรัพยสินใหแกผูสนใจ  และลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท ไทย พอรทัล  จํากัด ลงจาก       
รอยละ  78  เหลือรอยละ 19  โดยคงเหลือธุรกิจในสวนสายของการพัฒนา Website ของบริษัทเอง 

 (2)  การลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 

  ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทที่เก่ียวของรวม 284.68  ลานบาท  คิดเปนรอยละ        
4.53 ของสินทรัพยรวม  โดยในระหวางป 2546  บริษัทไดลดสัดสวนการลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จํากัด ซึ่งจากเดิมมี       
สัดสวนรอยละ  21.08  เหลือรอยละ 18.41  จึงมีผลตอการบันทึกบัญชีเงินลงทุน  โดยเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในหุน        
ทุนของบริษัทรวมซึ่งบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย  เปนเงินลงทนุระยะยาวในหุนทุนของบริษัทที่เกี่ยวของซึ่งบันทึกเงินลงทุน    
ตามมูลคายุติธรรม  โดยอางอิงราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  บริษัทถือหุน       
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Se- ed อยูเทากับ 46.96   หุน  ในราคาตลาดหุนละ  6.0  บาท  รวมเปนเงินลงทุนเทากับ  281.75  ลานบาท   อยางไรก็ตาม   
บริษัทยังคงนโยบายรวมกับ  Se- ed  ในสถานะ Strategic Partner  ซึ่งใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในเชิงธุรกิจการคา 

              นโยบายการลงทุนในอนาคตบริษัทเนนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก (Core Business)  คือสื่อสิ่งพิมพ
หรือที่เกี่ยวของกับสิ่งพิมพ  รวมทั้งสื่อโทรทัศนและวิทยุซึ่งดําเนินการอยูแลว    สวนในธุรกิจอ่ืนๆ  บริษัทจะกระจายความเสี่ยง
ในการลงทุนโดยการหาผูรวมลงทุนดวย  ในลักษณะบริษัทรวมทุน  เปนตน 

 
 การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯ จะควบคุมและกําหนดนโยบายของบริษัทยอยโดยจะสงกรรมการบริหารของ NMG ไปเปน

กรรมการ        ในบริษัทยอยจํานวน 3-4 ทาน และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ  บริษัทยอยจะตอง  เสนอเรื่องและขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน   สําหรับกรณีที่เปน
บริษัทรวม  บริษัทฯจะสง        กรรมการเขาไปเปนตัวแทนเฉลี่ย 1-2 คน สวนบริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวของ 
กรรมการที่สงไปจะขึ้นอยูกับสัดสวนการ        ถือหุนของบริษัท เชนบริษัท ซีเอ็ด มีกรรมการจากบริษัทฯจํานวน 2 คน 
เปนตน 
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6.     โครงการดําเนินงานในอนาคต 

  บริษัทมีโครงการดําเนนิงานในอนาคตเฉพาะในสวนสิ่งพมิพดังนี ้

 ในป  2547  บริษทัที่เก่ียวของกันมโีครงการผลิตนิตยสารที่ไดรับลิขสทิธิ์จากตางประเทศเพื่อแปลเปนฉบบัภาษาไทย  
โดยใน     ตนป 2547  ไดเปดตัวนิตยสาร HAIR & BEAUTY  เปนฉบบัแรก   ซึ่งไดรับลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษ   โดย
โครงการดังกลาวบริษัทมีความพรอมภายในองคกรที่สามารถรองรับการขยายงานทุกดาน  โดยไมตองใชเงินลงทุนเพิ่มมากนัก  
ทั้งดานบุคลากร  อุปกรณการพมิพ  สื่อในการโฆษณา  เครือขายการจัดจําหนาย  และความสมัพันธอันดีกับสาํนักพมิพตางๆ ทั่ว
โลก   อยางไรก็ตามเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน  บริษทัคาดวาจะดําเนินการธุรกิจใหมดังกลาวในลักษณะ
บริษัทรวมทุน 
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7.    ขอพิพาททางกฎหมาย 

-ไมม-ี 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท  
(1) ทุน 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํานวน 2,500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 250 ลานหุน       

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 1,616,113,260 บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน 161,611,326 หุน       
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

(2) หุนกู 
เมื่อวันที่ 29 มนีาคม 2543 บริษัทไดออกจําหนายหุนกูชนิดทยอยคืนเงินตน ระบุช่ือผูถือหุน ประเภทไมมหีลัก      

ประกัน (NATION#4) ระยะเวลา 5 ปจํานวน 500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนจํานวนเงินรวม 500 ลานบาท 
โดยเริ่มทยอยคืนเงินตนครั้งแรกเมือ่อายุหุนกูครบ 3 ป ในวันที ่ 29 มีนาคม 2546 และครั้งตอๆไปทกุหกเดือน โดยมี               
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.125 ตอป ในสามปแรก และในสองปสดุทายเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ําสาํหรบัลูกคาช้ันดี       
หรืออัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.125 ตอป แลวแตอัตราใดจะสูงกวา ตอมาในเดือนธันวาคม 2543 บริษัทไดไถถอนหุนกูดังกลาว   
บางสวนจํานวน 200 ลานบาท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2544 มหีุนกู NATION # 4 คงเหลือ เปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท และ     
จนถึง 31 ธันวาคม 2546 ไดทยอยชําระคืนตามกําหนด โดยคงเหลือเทากับ 180 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2544 บริษัทไดออกจําหนายหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิและมี     
ผูแทนผูถือหุนกู (NMG043A) กําหนดระยะเวลา 3 ป จํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนจํานวน      
เงินรวม 1,200 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนวันที่ 21 มีนาคม 2547 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00  ชําระดอกเบี้ยปละ 2 ครั้ง         
ทุกวันที่ 21 กันยายน และ 21 มีนาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชําระคืนหุนกูเดิมที่ครบกําหนด   
และคืนเงินกูระยะสั้น 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 บริษัทไดออกจําหนายหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมปีระกัน และม ี      
ผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 1,000,000 หุน (NMG055A) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนเงินจํานวน 1,000 ลานบาท มี  
กําหนดระยะเวลา 3 ป ครบกาํหนดไถถอนวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 ตอป ชําระดอกเบี้ยปละ 2       
ครั้ง  ทุกวันที ่ 30 พฤศจิกายน และ 30 พฤษภาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชําระคืนเงินกู 
(Refinancing) และสํารองเปนเงินทนุหมนุเวียน  

ในการนี้ บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิหุนกู ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวกับการดําเนินงาน         
การจายเงินปนผลและการรักษาอัตราสวนทางการเงินตามงบการเงินรวมตลอดอายุหุนกูดังกลาว 

(3) พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต 
ในการประชมุวิสามัญผูถือหุนเมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2542 ผูถือหุนไดมมีติอนมุัตใิหออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการ   

จองซื้อหุนสามัญชนิดไมมมีูลคาจํานวน 3,535,000 หนวย ใหแกกรรมการทีม่ฐีานะเปนพนักงานบริษัทและพนกังานของ   
บริษัท โดยในจาํนวนนี้เปนใบสําคัญแสดงสิทธิทีใ่หกรรมการทีม่ีฐานะเปนพนักงานบริษัทจาํนวน 4 คน รวม 1,070,800     
หนวย โดยที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธหินึ่ง (1) หนวย มสีิทธซิื้อหุนสามัญไดหนึ่ง (1) หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท        
ใบสําคัญแสดงสทิธิ ดังกลาวมีอายุสี่ (4) ป และสามารถใชสิทธิไดปละสี ่ (4) ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม วนัที่ 15 มิถุนายน วันที่   
15 กันยายน และวันที่ 15 ธันวาคม ของป 2542 ถึงป 2546 (วนัสุดทายของการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญนี้ตรงกบัวันที่          
15 ธันวาคม 2546) โดยในวันที ่ 22 สิงหาคม 2545 ไดมีการปรบัอัตราการใชสทิธิเปนใบสําคัญแสดงสทิธิ 1 หนวย ซื้อหุน    
สามัญได 1.05 หุน ในราคา 9.52 บาทตอหุน (เนื่องจากบริษทัไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธใิหกับผูถือหุนเดิม) ณ 31      
ธันวาคม 2546 ซึ่งเปนการใชสิทธิครั้งสุดทายไดมีพนักงานใชสิทธิทั้งหมดเปนจํานวน 3,045,600 หนวย คงเหลือ 489,400 
หนวย โดยหมดอายุการใชสิทธิตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2546 เชนกัน 
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ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 ผูถือหุนไดมมีติอนมุัตใิหออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการ       
จองซื้อหุนสามัญชนิดไมมมีูลคาจํานวน 4,351,744 หนวย ใหแกกรรมการทีม่ฐีานะเปนพนักงานของบริษัทและพนักงาน      
ของบริษัท (รวมเรียกวา “พนักงานของบริษัท”) โดยในจํานวนนี้เปนใบสาํคัญแสดงสิทธิทีใ่หกรรมการทีม่ีฐานะเปน     
พนักงานบริษทัจํานวน 4 คน รวม 750,000 หนวย โดยที่ผูถือใบสาํคัญแสดงสิทธหินึ่ง (1) หนวย มสีิทธซิื้อหุนสามญัได       
หนึ่ง (1) หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธดัิงกลาวมีอายุหา (5) ป และสามารถใชสิทธิไดปละสี่ (4)     
ครั้ง ในวนัที ่ 15 มีนาคม วนัที ่ 15 มิถุนายน วันที ่ 15 กันยายน และวนัที ่ 15 ธันวาคม ของป 2543 ถึงป 2548 (วันสุดทายของ   
การใชสทิธิในการซื้อหุนสามัญนี้ตรงกับวันที่ 15 มถุินายน 2548) โดยในวันที่ 22 สงิหาคม 2545 ไดมีการปรับอัตราการใช   
สิทธิเปนใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุนสามัญได 1.05 หุน ในราคา 9.52 บาทตอหุน (เนื่องจากบริษทัไดจัดสรรใบ    
สําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม) ณ 31 ธันวาคม 2546 ใชสิทธิไปจํานวน 893,000 หนวย คงเหลือ 3,458,744 หนวย 

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมือ่วันที่ 25 มนีาคม 2545 ผูถือหุนไดมมีติอนมุติัใหออก             
ใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดไมมมีูลคาใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 39,753,720 หนวย โดยผูถือใบสําคัญแสดง    
สิทธิ หนึ่ง (1) หนวย มสีิทธิซื้อหุนสามัญไดหนึ่ง (1) หุน ในราคาทีต่ราไวหุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ หา (5) ป 
สามารถใชสทิธิไดปละสี่ (4) ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม วนัที่ 15 มถุินายน วันที่ 15 กันยายน และวนัที่ 15 ธันวาคม ของป      
2546-2550 โดยใชสิทธิครั้งแรกในวันที ่ 16 มิถุนายน 2546 และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวนัที่ 23 สิงหาคม 2550           
ณ 31 ธันวาคม 2546  ใชสิทธิไปจาํนวน 5,250 หนวย คงเหลือ 39,748,470 

 
สรุปพันธะผูกพันของบริษัทในการออกหุนสามัญสําหรับการใชสทิธิดังกลาว ณ 31 ธันวาคม 2546 สามารถ        

จําแนกไดดังนี้ 
 

 จํานวนหุนท่ีสาํรองไว (หุน) 

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการทีม่ีฐานะเปนพนักงานของบริษัท และ 
พนักงานของบริษทั ครั้งที่ 2   

3,458,744 

2. สํารองเพื่อเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัด ซึ่งไดรับอนุมติัจากที่ประชุมสามัญประจาํปผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2543  วันที่  7 เมษายน 2543 

40,099,075 

3. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนสามญั ตอ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งผานมตทิี่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที ่1/2545 วันที ่25 มีนาคม 2545  

39,748,470 

4. หุนสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการทีม่ีฐานะเปน
พนักงานของบริษทัและพนักงานบริษัท ทั้ง 2 ครั้ง (ตามมตทิี่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 
วันที่ 25 มีนาคม 2545) (เฉพาะสวนที่ยังไมไดใชสทิธิในการปรับสิทธ ิณ 31 ธันวาคม 2546) 

 
 

881,705 
รวม ภาระผูกพนัการออกหุนในอนาคต 
บวก ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกกรรมการทีม่ีฐานะเปนพนกังานของบริษัทและ 
พนักงานของบริษทั ครั้งที่ 1 ที่หมดอายุการใชสิทธ ิ
บวก ทุนจดทะเบยีนที่ชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2546 

84,187,994 
 

489,400 
161,611,326 

รวม จํานวนหุนทีชํ่าระและจัดสรรแลว 
หัก หุนจดทะเบียนของบริษัท 

246,288,720 
250,000,000 

คงเหลือจํานวนหุนที่ยังมไิดจัดสรร 3,711,280 
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8.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบยีน 25 สิงหาคม 2546  
กลุมผูถือหุน จํานวนหุนท่ีถือ รอยละ 

นาย ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 13,896,910 8.72 
นายสุทธิชัย แซหยุน 13,048,591 8.19 
Dow Jones & Company, Inc., New York 12,000,000 7.53 
American International Assurance Co., Ltd. ( 2 accounts ) 10,633,038 6.67 
นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ 7,830,920 4.91 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 5,962,253 3.74 
นางสุภาภรณ ช่ืนวิจิตร 3,641,911 2.29 
บริษัท กรีนสยาม จํากัด 3,184,779 2.00 
นายภาคย วิวัฒนาเกษม 3,102,300 1.95 
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Luxembourg) S.A. 3,000,000 1.88 
บริษัท ศูนยรับฝาก หลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก / อ่ืนๆ 83,054,799 52.12 
รวม 159,355,501 100.00 

 
หมายเหต ุ  
กลุมผูถือหุนที่จัดอยูในกลุมเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกัน ไดแก  
นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ  
นายสุทธิชัย แซหยุน  
Dow Jones & Company, Inc., New York 
นางสุภาภรณ ช่ืนวิจิตร 
บริษัท กรีนสยาม จํากัด 
นายภาคย วิวัฒนาเกษม 
โดยมีหุนรวมกัน  48,874,491 หุน หรือคิดเปนรอยละ  30.67  ของจํานวนหุนทั้งหมด 

 
8.3 นโยบายจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิในแตละป สําหรับบริษัทยอย
ในอดีตที่ผานมายังไมมีการจายเงินปนผล หากในอนาคตมีการจายเงินปนผล คาดวาจะจายในอัตราเดียวกับบริษัทใหญ
คือไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสทุธิในแตละป 
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คําอธิบายเพิม่เติมของโครงสรางการจัดการ 
1. COO หมายถึง Chief Operation Officer หรือ กรรมการอํานวยการฝายปฏบิัติการ โดย COO จะแยกตาม          

ประเภทผลิตภัณฑคือ The Nation,กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก, พอตเก็ตบุคสและนิตยสาร, ทีวีและวิทยุ, สิ่งพมิพเพื่อการ      
ศึกษาและหนังสือเด็ก และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแตละผลิตภัณฑประกอบดวย กองบรรณาธิการ, ฝายขายและ       
การตลาด, งานดานสมาชิกสิ่งพมิพ 

2. แผนกจัดจําหนายหนังสือพมิพและนิตยสารทีไ่มใชสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา ข้ึนตรงกับ Vice Chairman 
3. แผนกการเงิน, บัญชี, เครดิต, ตรวจสอบภายใน ของทั้งบริษัทและบริษทัยอย ขึ้นตรงกับกรรมการบริหารฝาย         

การเงิน (CFO) (ดูแลทั้งกลุมไมแยกประเภทธุรกิจ) 
4. กองบรรณาธิการแยกตามสื่อ ขึ้นตรงกับ Group Editor 
5. หนวยงานสนบัสนุน ไดแก แผนกทรพัยากรบุคคล, ธุรการ, จัดซื้อ เปนหนวยงานรวม ไมแยกประเภทธุรกิจ ข้ึน    

ตรงกับ Vice Chairman  
 
9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท 

โครงสรางกรรมการบริษทัประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ คณะกรรมการบริหาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 
คณะกรรมการบรษิัท มรีายชื่อดังตอไปน้ี 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิชัย  แซหยุน กรรมการ 
3. นายธนะชัย  สนัติชัยกูล กรรมการ 
4. นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
5. นายเชวง จริยะพิสทุธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6.นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายปกรณ บรมิาสพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการ 
9. นายอดิศักด์ิ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการ 
10. นายฟลลิป เรฟซิ่น กรรมการ 

 
กรรมการผูมีอํานาจผูกพนัตามหนังสือรับรองบริษัทไดแก ลําดับที่ 1,2,3,4 โดย 2 ใน 4 คนลงลายมือช่ือรวมกนัและ

ประทบัตราสําคัญของบริษัท 
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คณะผูบริหารระดบัสูงของบริษัท ณ ปจจุบัน (ธันวาคม 2546 ) มีรายชื่อดังตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการบริหาร 
นายสุทธิชัย แซหยุน กรรมการอํานวยการกองบรรณาธกิาร 
นายธนะชัย สันตชัิยกูล รองประธานกรรมการ 
นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการบรหิารฝายการเงิน  
นายเทพชัย แซหยอง บรรณาธิการเครือเนช่ัน 
นายพนา จันทรวโิรจน บรรณาธิการหนังสือพมิพ เดอะเนช่ัน 
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ บรรณาธิการหนังสือพมิพ คม ชัด ลึก และ Nation Channel 

พนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2546 มีจาํนวน 1,484 คน และบริษทัยอย 8 บริษัท รวม 461 คน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรษัิทมีดังนี ้
1. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษทัใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติ

ที่ประชุมผูถือหุน   
2. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายทิศทางการบรหิารงานของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ของบริษัท 
3. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการจาํนวนหนึ่งใหเปนคณะกรรมการบรหิารเพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใด

หรือหลายอยางก็ได โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้งที่ 3/2545 ไดมมีตมิอบอํานาจกรรมการบริษัทใหแกคณะกรรมการบริหาร มี
รายละเอียดดังนี้ 

ใหกรรมการบรหิารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายคณะกรรมการบรษิัทที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานตามธุรกิจ ซึ่ง      อยู
ภายใตกฎหมาย เง่ือนไข กฎ ระเบยีบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการที่กรรมการบรหิารอาจมคีวามขัดแยง มี    สวน
ไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษทัหรือบรษิัทยอย ซึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดรับมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการที่
มีกรรมการอสิระเขาประชุมดวยเทานั้น สวนรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรอืจําหนายไปซึ่งสนิทรัพยทีส่ําคัญของ
บริษัทใหปฏบิัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกลับเขารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง มีผล

ต้ังแตวันที ่26 พฤศจิกายน 2545 โดยมีนายปกรณ บริมาสพร เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ และ 
นายนิวัตน แจงอริยวงศ เปนคณะกรรมการตรวจสอบและแตงตั้ง นางสาวมัธยา โอสถานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ 

ขอบเขต หนาที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.   สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และอภิปรายงบการเงินดังกลาวกับฝายจัดการกอนนําเขาไปพิจารณา     

ในที่ ประชุมของคณะกรรมการบรษิัท 
2. สอบทานงบการเงินที่ตรวจสอบแลว และอภิปรายงบการเงินดังกลาวกับฝายจัดการและผูสอบบญัชีภายนอก     

กอนเขาไปพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 
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3.     สอดสองดูแลกิจกรรมตรวจสอบภายในรวม  ถึงการอภิปรายกับฝายจัดการและผูสอบบัญชีภายในเรื่อง โครงสราง

การทํางานของแผนกตรวจสอบภายใน เปาหมาย หนาที่ความรบัผิดชอบ และแผนงานของแผนกตรวจสอบภายใน 
4.     อภิปรายกับฝายจัดการ ผูตรวจสอบบัญชีภายใน และผูสอบบัญชีภายนอก เรื่องคุณภาพของการควบคุม  ภายใน 

ความเพียงพอการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
5.      อภิปรายกับฝายจัดการ และ/หรือ ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัท (รวมถึงคดีทางกฎหมายที่ยังคั่งคาง) ที่อาจมี

ผลกระทบเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท และรายงานหรือขอสอบถามตางๆ ทีม่ีสาระสาํคัญจาก
หนวยงานควบคมุหรือหนวยงานของรัฐ 

6.    เสนอตอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อนําเสนอใหผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท ผูสอบบัญชีภายนอก
ดังกลาวจะมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะตวัแทนของผูถือหุน  

7.    ทํารายงานประจาํปของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดพมิพในรายงานประจําปของบริษัทตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

8.    ทําหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจได  รับ
การแตงตั้งกลับมาใหมได ในกรณทีี่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให   
คณะกรรมการบรษิัทแตงต้ังบุคคลทีม่ีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ   
ตามที่คณะกรรมการบริษทักําหนดโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู 
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน  

หมายเหตุ หากกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหนงกรรมการอสิระของบริษัทดวยแลวเมือ่บุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง
กรรมการอิสระไมวาดวยเหตุใดก็ตามจะตองพนจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย 

 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกกรรมการของบริษัท ไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยางไรก ็    
ตามบริษทัไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี ้
วิธีการแตงต้ังกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทจะทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
บริษัท โดยมกีารพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถือหุนรายใหญ    
ของบริษัททีม่ปีระสบการณ อยางไรก็ตามการแตงตั้งกรรมการใหมจะผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่ง      
มีกรรมการอสิระและคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวย  

นอกจากนี้การแตงต้ังคณะกรรมการจะตองผานมติทีป่ระชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัท
กําหนดใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
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(1)  ผูถือหุนคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากบั  1 หุนตอ 1 เสียง 
(2)   การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรอืหลายคนเปนกรรมการกไ็ดทั้งนี้ตามแตที่

ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร  โดยในการออกเสียงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกตั้งเปนรายบคุคลหรือ    
หลายคน บุคคลแตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกต้ังจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุน   
มีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได 

(3)    บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสงูสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่     
จะพึงมหีรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณทีี่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมหีรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานออกเสียงช้ีขาด 

ทั้งนี้การพนวาระตําแหนงของกรรมการจะสลับหมนุเวียนในอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการซึ่งตองพนวาระทุกป   
ตามมติทีป่ระชุมสามัญประจําปผูถือหุน แตกรรมการชุดเดิมอาจไดรับการแตงต้ังกลับเขามาใหมได 

9.3 คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 

9.3.1 คาตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับ ป 2546 

(ก) คาตอบแทนทีเ่ปนเงินเดือนแกกรรมการ 
กรรมการบริษทัมจีํานวนทั้งสิน้ 10 คน แบงเปนกรรมการทีม่ีฐานะเปนพนักงานบริษทั 6 คน กรรมการอิสระจํานวน    

3 คนและกรรมการที่ไมไดเปนพนกังานบริษทั 1 คน โดยป 2546 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการอิสระ (ซึ่งทําหนาที่เปน
กรรมการตรวจสอบดวย) รวมปละ 6 แสนบาท และไมมกีารจายคาตอบแทนใหกรรมการอ่ืนๆ 

(ข) คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
-ไมม-ี 

9.3.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท สาํหรับ ป 2546 

(ก) คาตอบแทนทีเ่ปนเงินเดือนแกกรรมการและผูบรหิารระดับสูงในฐานะเปนพนักงานบริษัทฯ 
กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผูบรหิารระดับสูงรวม 24 ทาน ไดรับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนสัในป 

2546 เปนจํานวน  133.03 ลานบาท  

   (ข) คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
บริษัทใหเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของกรรมการที่อยูในฐานะเปนพนักงานของบริษัทและผูบรหิารระดับสูง

รวม 24 ทาน ในป 2546 รวม 6.62 ลานบาท 

9.4 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมนีโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  ในการซื้อ
ขายหลักทรัพย โดยบริษัทมีการเก็บรักษาสารสนเทศทีส่ําคญัที่ยังไมไดเปดเผยไวเปนความลับโดยจํากัดใหรับรูไดเฉพาะ
ผูบรหิารระดับสูงที่เก่ียวของเทานั้น นอกจากนี ้ ผูบรหิารระดบัสูงตองรายงานขอมูลการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท        
ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   (“ก.ล.ต.”)    และตลาดหลักทรัพยแหง 
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ประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย   ซึ่งเปนการ          
ปองกันการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศภายในและเพื่อปองกันขอครหาเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการซื้อขาย       
หลักทรัพยของบคุคลภายใน ซึ่งที่ผานมาผูบรหิารระดับสูงของบริษทัทุกทานไดปฏิบตัิตามกฏเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาด  
หลักทรัพย มาโดยตลอด 

9.5 บุคคลากร  
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2546 กลุมบริษัทมพีนักงานทั้งหมด 1,945 คน แบงเปนพนักงานของบริษัทจํานวน 1,484            

คน และพนักงานของบริษัทยอยจํานวน 461 คน โดยแบงจํานวนพนกังานตามสายธุรกิจหลักไดดังนี้ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ      
จํานวน 1,577 คน ธุรกิจกระจายภาพและเสียงจํานวน 352 คน และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 16 คน โดยมีผล        
ตอบแทนของพนกังานของบริษัทและบริษัทยอย 8 บริษัท ในป 2546 ซึ่งแบงเปนเงินเดือนและโบนัส เทากับ 376 ลานบาท   
และ 94 ลานบาท ตามลําดับ ในสวนของเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษทัยอยรวมเทากับ 18 ลานบาท 

 
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานทีส่ําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา  
 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษัทมนีโยบายสงเสรมิในการพฒันาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยแตละหนวยงานจดัต้ังงบประมาณเพื่อการ อบรม   

วิชาความรูและบริษัทไดจัดใหมีการอบรมสมัมนาจากหนวยงานภายนอกและภายในองคกร เชนความรูที่เกี่ยวกับการ       
บริหารการจัดการในแตละแผนก, ภาษาอังกฤษ, การบริหาร การประเมินผลงานพนักงานประจาํป  เปนตน นอกจากนี้ฝาย      
ขาวจะมีการพัฒนาบุคลากรในลักษณะเรียนรูจากการปฏบิัติงานจริง (on the job training)  และแตละหนวยงานจะสงเสรมิ
พนักงานในหนวยงานของตนที่มีความรูความสามารถใหมีความกาวหนาในสายงานอาชีพที่ตนรบัผิดชอบ  
 
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ  
1. นโยบายเกี่ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดตระหนกัถึงความสําคัญของการกํากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปรงใส และขีด
ความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ โดยในสวนของกรรมการบริษัท
และผูบรหิารระดบัสูงไดมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตนในการซื้อขายหลักทรัพย โดยบริษัทมกีารเก็บรกัษาสารสนเทศทีส่ําคัญที่ยังไมไดเปดเผยไวเปนความลับโดยจํากัดใหรับรูได 
เฉพาะผูบรหิารระดับสูงที่เก่ียวของเทานั้น นอกจากนี้ ผูบรหิารระดับสูงตองรายงานขอมูลการซื้อหรือขายหลักทรัพยของ  
บริษัท ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย   
แหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย  ซึ่งเปนการ    
ปองกันการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศภายในและเพื่อปองกันขอครหาเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการซื้อขาย        
หลักทรัพยของบคุคลภายใน  

2. สิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
ในป 2546 บรษิัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 ครั้ง โดยการประชุมไดจัดขึ้นที่บริษทั และบรษิัทไดจัดสง   

หนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งรายงานประจําปประกอบการประชมุใหผูถือหุนทราบลวงหนาอยางนอย 9 วันทําการ โดยแต      
ละวาระมีความเหน็คณะกรรมการประกอบ และมีการบันทกึการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  
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3. สิทธิของผูมสีวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสทิธิของผูมสีวนไดเสียทกุกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแกพนกังานและ

ผูบรหิารของบริษทัและบรษิัทยอย หรือผูมีสวนไดเสยีภายนอกไดแก ลูกคา เจาหนี้ และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ดังตอไปนี ้
 ลูกคา : บริษัทไดตอบสนองความตองการของลูกคาดวยขาวสารทีม่ีคุณภาพมคีวามเปนกลาง           

รวมทั้งจัดกลไกและระบบการบริการลูกคา ใหลูกคาสามารถรองเรียน หรือเสนอความคิด   
เห็น เพื่อใหบริษัทสามารถปรับปรงุคุณภาพของสินคาและบริการใหดีย่ิงขึ้น 

 เจาหนี้ : บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและขอตกลงที่ไดลงนามรวมกนั 
 คูแขง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานขอพงึปฏบิัติในการแขงขัน  

หลีกเล่ียงการกระทําทีไ่มสจุริตเพื่อทําลายคูแขง 
ชุมชน : บริษัทไดตระหนกัถึงหนาที่ความรบัผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน และสวนรวม เชน ใน   

ป 2546 ที่ผานมาบริษทัไดจัดโครงการรวมดับไฟใตกับ คม ชัด ลึก และโครงการคายอาสา
พัฒนาชนบท 

 พนักงาน : บริษัทใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงานบริษทั ตามความรูความสามารถ นอกจากนี้
บริษัทยังสงเสริมใหพนกังานไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ โดยใหแตละหนวยงานจัดต้ัง
งบประมาณการฝกอบรมใหพนักงาน รวมทั้งจัดหา สวสัดิการพิเศษเพิม่เติมจาก สวัสดิการ   
ทั่วไปแกพนักงาน เชน การมอบทนุการศึกษาใหแกบุตรพนกังานประจําทุกป 

4. การประชมุผูถือหุน 
คณะกรรมการของบริษัทใหความสาํคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยการประชุมสามญัประจําปผูถือหุน ครั้งที่   

1/2546 ในวันที ่ 25 มีนาคม 2546 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิน้ 9 ทาน ไมเขารวมประชุม 2 ทาน สวนการประชุม       
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ในวันที ่ 12 กันยายน 2546 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 9 ทาน ไมเขารวมประชุม                  
1 ทาน นอกจากนี้ประธานในทีป่ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามขอสงสัย, แสดงความคิดเหน็และขอเสนอแนะตางๆ   
ไดทุกวาระการประชุม รวมทั้งไดบันทกึประเด็นซกัถามและขอคิดเห็นที่สาํคัญไวในรายงานการประชุม 
5. ภาวะผูนําและวสิัยทัศน 

คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที ่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝาย    
จัดการอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตามนโยบายที่กาํหนดไว โดยรายละเอียด
ไดระบุในหัวขอเรื่องขอบเขตอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษทั และขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริหาร, คุณสมบัต ิ 
ของผูบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ   
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
     คณะกรรมการบรหิารไดทราบถึงรายการทีม่ีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยง โดยไดพิจารณา
ความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมกีารปฏิบัตติามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและเงื่อนไข        
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจาํเปน ไวในแบบแสดง  
รายการขอมูลประจําป (56-1) และหนังสือช้ีชวน หรือสารสนเทศที่ใชในการเสนอขายหุนกูและออกใบสําคัญแสดงสิทธทิุกครั้ง 
ตามรายละเอียดที่ระบใุนหัวขอเร่ืองรายการระหวางกัน  
7. จริยธรรมธรุกจิ 
 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายสงเสรมิในเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ โดยไดมีการสื่อสารนโยบายดังกลาว
ใหแกฝายจัดการและพนักงานทุกระดับโดยเฉพาะการนําเสนอขาวไดมกีารจัดการอบรมจริยธรรมของกองบรรณาธิการโดย
สม่ําเสมอ เพื่อรักษาความเปนกลาง และมีอิสระในการเสนอขาว 
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8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ปจจุบนั ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษทัมีคณะกรรมการบริษัทจาํนวน 10 ทาน ประกอบดวย  
 - กรรมการที่เปนผูบรหิาร  6 ทาน  
  - กรรมการทีไ่มไดเปนผูบริหาร 1  ทาน 
 - กรรมการอิสระ   3  ทาน คิดเปนรอยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 ประธานคณะกรรมการ (Chairman) ประธานคณะผูบริหาร (CEO) เปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม เพื่อใหการ    
ถวงดุลและการสอบทานการบรหิารงาน โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คนและ    
กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบรหิาร 1 คน รวม 4 คน นอกจากนี้ บริษัทไดจัดโครงสรางการบรหิาร โดยใหอํานาจหนาที่แก
กรรมการอํานวยการฝายปฏิบัติการ (COO) และบรรณาธิการหนงัสือพมิพแตละฉบับรวมถึงบรรณาธิการโทรทัศนและวิทยุ  
เพื่อบริหารงานในแตละสายผลิตภัณฑ 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนในป 2546 บริษทัไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหาร โดยมีรายละเอียดระบุไวในหัวขอ  
เรื่อง คาตอบแทนผูบรหิารและกรรมการ  

11. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัไวอยางเปนทางการลวงหนา โดยในป 2546 ไดมีการจัดประชุม   
คณะกรรมการบรษิัทเปนจาํนวน 4 ครั้ง แตละครั้งใชเวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง นอกจากนี้กอนการประชุมทุกครั้งบริษัทจะ     
สงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบวาระการประชุมใหคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุมเปนเวลา 7 วัน 
และมีการจดบันทกึรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการ และรับรองความถูกตองจาก        
คณะกรรมการบรษิัททกุครั้งกอนพรอมให คณะกรรมการบริษทัสามารถตรวจสอบไดทกุเมื่อ 
 กรรมการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ในป 2546 มีดังนี ้
ลําดับ รายช่ือ การประชุม 

ท้ังหมด (ครั้ง) 
การเขา 

รวมประชุม 
1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 4 4 
2. นายสุทธิชัย หยุน 4 4 
3. นายธนะชัย สันตชัิยกูล 4 4 
4. นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี 4 4 
5. นายเชวง จริยะพิสุทธิ ์ 4 3 
6. นายนิวัตน แจงอริยวงศ 4 2 
7. นายปกรณ บรมิาสพร 4 4 
8. นายพนา จันทรวโิรจน 4 4 
9. นายอดิศักด์ิ ลิมปรุงพัฒนกิจ 4 4 

10. นายฟลิป เรฟซิ่น  4 - 
11. นายแกรี่ ลอรเรนซ  (ลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2546) 1 - 
12. นายวรสทิธ์ิ โภคาชัยพัฒน (ลาออกเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2546) 2 2 
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12. คณะอนุกรรมการ 
 บริษัทไดจัดใหมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกํากับดูแลกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทให  บรษิัท
มีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอ และกํากับดูแลใหบริษทัมีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและม ี  ประสทิธิภาพ
ตลอดจนดูแลใหบริษัทปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตหนาที่ความ
รับผิดชอบระบุไวในหัวขอเรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ  

13. ระบบการควบคุมภายใน  
 บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดับบรหิารและระดับปฏิบัตกิารทีม่ีประสทิธภิาพ โดย
คณะกรรมการบรษิัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) เพื่อชวยงานของคณะกรรมการบรษิัทในการ
ปฏบิัตหินาที่ความรับผิดชอบในการสอดสองดูแลคุณภาพและความนาเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบและระบบ    
ควบคุมภายใน ตลอดจนการรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในป 2546 คณะกรรมการบริษทัไดรับทราบรายงานของ      
คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานและรบัทราบผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง และมี
ความเห็นวาระบบการควบคมุภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสมและไมมขีอบกพรองของระบบการควบคมุภายใน       
ที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีในงบการเงิน   

 14. รายงานคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษทัและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนมาตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏบิัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา 
รวมทั้งมกีารเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผล     
วาการบนัทึกขอมลูทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน   
เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรอืการดําเนินการทีผ่ิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษทัไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบรหิารเปน    
ผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได     
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 2546 แลว 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546  

15. ความสมัพันธกับผูลงทุน 

 คณะกรรมการบรษิัทใหความสําคญัตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั้งรายงานขอมลูทางการเงิน
และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญทีม่ีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลขาวสารใหผูลงทุน     
และผูที่เกี่ยวของทราบ ผานทาง www.nationgroup.com โดยในทุกๆ ไตรมาสบรษิัทไดจัดการประชุมรวมกับสมาคม
นักวิเคราะหหลักทรัพย เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคต โดยบริษัทไดตั้งหนวยงานผูลงทุน
สมัพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมลูขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบรษิัทใหกับนักลงทุน นักวิเคราะห และ      
ประชาชนทั่วไป 
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10. การควบคุมภายใน 
 ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท
โดยบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) เพื่อชวยงานของคณะกรรมการบริษทัในการปฏบิัตหินาที่
ความรบัผิดชอบในการสอดสองดูแลคุณภาพและความนาเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบและระบบ    ควบคมุภายใน 
ตลอดจนการรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในป 2546 คณะกรรมการบริษทัไดรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดสอบทานและรับทราบผลการปฏบิัตงิานของแผนกตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง และมีความเห็นวาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพยีงพอและเหมาะสมและไมมีขอบกพรองของระบบการควบคมุภายในที่จะมผีลกระทบอยาง
เปนสาระสาํคัญตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีในงบการเงิน  ทั้งนี้การควบคุมภายในดังกลาวไดนํามาเปนสวนหนึง่ของ
รายงานการปฏิบติัตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ดวย 
 
 นอกจากนี ้ บริษทัยังไดรับหนังสือจากสํานักงานตรวจสอบบัญชี บรษิัท เคพีเอ็ม ภูมไิชย สอบบัญชี จํากัด เกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการควบคุมภายในดานบัญชี  ซึ่งทางสํานักงานไมพบขอบกพรองของ
ระบบการควบคมุภายในดานบัญชีที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามเอกสารแนบ 
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11.  รายการระหวางกัน 
 

บริษัทมีรายการระหวางกันกบับรษิทัที่เกี่ยวของกับบริษัทในกลุม เฉพาะกรณีทีม่ีความจําเปนอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจ และการกูยืมเงินระหวางบริษทัในกลุม ที่เกิดขึ้นในป 
2546 รวมทั้งทีม่ียอดคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2546  โดยรายการที่เปดเผยดังตอไปนี้ เปนรายการระหวางกันระหวางบริษทักับบริษัทยอย, บริษทัยอยกับบริษทัยอย, บริษัทกบับรษิัทรวมและ
บริษัทที่เกี่ยวของ ที่บริษทัถือหุนนอยกวาหรือเทากบัรอยละ 60 และมีความสมัพันธในลักษณะมกีรรมการรวมกนั แตไมมีรายการใดที่เกิดขึ้นจากบุคคลทีม่ีความขัดแยงกัน   คือบุคคลที่
เกี่ยวของไมไดเปนผูถือหุนรายใหญที่เกินกวารอยละ 5  ในบรษิัททีม่รีายการระหวางกนั   

ขอมูลสรปุของรายการระหวางกันตามความหมายขางตน มีดังนี ้
 
1. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NEE (บรษิัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด)   
โดย NMG   ถือหุน 50.00% ใน NEE และมีความสมัพันธโดย NEE มกีรรมการรวมกับ NMG จาํนวน 3 ทานจากจํานวนทัง้สิ้น 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ 
ระหวางป 

 2546  
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG  ซื้อหนังสอืจาก NEE  
NMG  รับจางพมิพและเรียกเก็บคาใชจายสวนกลาง
จาก NEE  

 
23.70 
44.12 

 
12.14 
40.56 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมคีวามสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิ โดยคาสินคาและการบริการที่       
เรียกเก็บระหวางกัน เปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป  โดย NMG มีโรงพมิพ จึงรับจางผลิตผลิตภัณฑให NEE  ขณะเดียวกันก็เปนผูจัดจําหนายให NEE โดยผานผูแทนจําหนายทัว่
ประเทศ ดังนั้นจึงมีรายการซื้อขายสนิคาเกิดขึ้น สําหรับคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบริหารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายธุรการ, บุคคล, จัดซื้อ เปนตน ดังนั้น NMG  จึง   
จําเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชนสงูสุดของบริษัท  
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2. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ TP  (บริษัท ไทยพอรทัล จํากัด)   โดย NMG  ถือหุน 99% ใน NDM  (บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด )  และ 
NDM ถือหุน 19% ใน TP  และมีความสมัพันธโดย TP มีกรรมการรวมกบั NMG จาํนวน 1 ทานจากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546    
  (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาใชจายสวนกลางจาก TP  

 
2.01 

 
- 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิ โดยคาใชจายสวนกลางที่เกิดจาก   
การบรหิารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายธุรการ, บุคคล, จัดซื้อ, บัญชี การเงิน เปนตน ดังนั้น NMG  จึงจําเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชน   
สูงสุดของบริษัท  

 

3.  รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ i-STT (บริษัท ไอ เอสทีท ีเนชั่น จํากัด)  โดย NMG  ถือหุน 40% ใน i-STT และมีความสมัพนัธโดย i-STT มี
กรรมการรวมกับ NMG จาํนวน 4 ทานจากจํานวนทั้งสิ้น 10 ทาน  โดย i-STT Nation ไดปดบริษัทในทางกฎหมายแลวตั้งแสเดือน สิงหาคม 2546 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546       
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาเชาพื้นที่จาก i-STT   

 
1.89 

 
- 

ณ 31 ธ.ค. 46 ไมมีรายการคงคางระหวาง NMG และ i-STT NATION  เนื่องจาก I-STT 
NATION ไดปดบริษัทตั้งแตเดือน ส.ค. 46 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดย NMG เรียกเก็บคาเชาพื้นที่       
ในอัตราทีใ่กลเคียงกับราคาตลาด และเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนสงูสุดของบริษัท  
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4.  รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NP (บริษทั เนชั่น พร็อพเพอรตี้ส จํากัด)  โดย NMG ถือหุน 18% ใน NP และมคีวามสมัพนัธโดย NP มีกรรมการ
รวมกบั NMG จํานวน 3 ทานจากจาํนวนทั้งสิน้ 10 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546      
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NP เรียกเก็บคาดูแลพื้นทีส่วนกลาง, Fitness, อาคาร
จอดรถ กับ NMG   

 
28.13 

 
0.16 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิโดย NP เปนบริษัททีท่ําหนาที่บรหิาร
พื้นทีส่วนกลางของอาคาร Nation Tower, สวนอาคารลานจอดรถ และ Fitness ดังนั้น NP จึงเรียบเก็บคาบริการดูแลสถานที่ขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับลูกคาทั่วไป   

5.  รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NTR (บริษัท เอ็นพีจ ีเทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด)  โดย NMG ถือหุน 18% ใน NP และ NP ถือ
หุน 99%  ใน NTR  และมีความสมัพันธโดย NTR มกีรรมการรวมกับ NMG จํานวน 3 ทานจากจํานวนทัง้สิ้น 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
คางรับโดย NMG หยุดเรียกเก็บดอกเบี้ยกับ NTR 
ตั้งแตไตรมาส 1/2545  
1. NMG รับชําระดอกเบี้ยคางรับจาก NTR ในไตรมาส 
4 ป 2546  
2. NMG ไดตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสญูเพิ่มขึ้นจํานวน  
จํานวน 30 ลานบาท  ในไตรมาส 4/2546 

 
 

30.73 
 

30.00 
 

 
 

5.72 
 
 

 
NMG มีรายการดอกเบี้ยและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคางรับตั้งแตป 2538-2545  จํานวน 
194.90  ลานบาท แตบรษิัทตั้งคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญในป 2542 , ป 2545  และ ป 2546 แลว 
จํานวน 35.32  ลานบาท  , 104.58 ลานบาท และ  30 ลานบาท ตามลําดับ หรือรวม 169.90  
ลานบาท โดยผานมตจิากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับรายการดอกเบี้ยคางรับดังกลาว
เปนรายการขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเปน
แบบลอยตัว เนื่องจากเงินที่ NMG ให NTR  กูบางสวนเปนเงินตราตางประเทศ 
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รายการเงินกูยืมระหวางกัน 
NMG ใหเงินกูยืมแก NTR โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 7 
จนถึง 31 มี.ค. 45 หลังจากนั้นไดหยุดเรียกเก็บดอกเบี้ย  
 

 
- 
  
 

 
438.35 

 
ในระหวางป 2545 NMG ไดใหเงินกูแก NTR โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 จนถึงไตรมาส 1  
ป 2545 ซึ่งคํานวณจากตนทุนการกูของ NMG บวก Margin ประมาณรอยละ 1 โดยการใหกู  
ดังกลาวเปนไปตามนโยบายบริษทั ที่ใหกูเพียงระยะเวลาสั้น โดยเงินกูดังกลาว NTR ไดชําระ
คืน NMG แลวในระหวางป 2545  สวนรายการคงคางดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตั้งแตป 
2539-2541 เพื่อใชในการปรับปรงุอาคารโรงแรมของ NTR  ที่อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งในอนาคต NTR จะดําเนินการขายทรัพยสนิ เพื่อมาชําระหนี้คืนแก NMG 
ดังนั้น ณ ปจจบุัน บริษทัจึงไมไดตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมแก NTR  
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2546 ไมมีรายการทางการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NTR โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตัง้แตป 2544   ซึ่งกรรมการอสิระ
ไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนไปตามนโยบายบริษทั ทีใ่หกูเพียงระยะเวลาสั้น โดยคิดดอกเบี้ยตามตนทุนการกูของ NMG บวก Margin ประมาณ
รอยละ 1  ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับอัตราตลาด และเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนสูงสดุของบริษัท  
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6. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ YNIS (บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด) โดย NMG  ถือหุน 44.98% ใน YNIS และมี
ความสมัพันธโดย YNIS มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 2 ทานจากจํานวนทั้งสิน้ 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546    
  (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลางจาก YNIS    
NMG กูเงินจาก YNIS ในอัตราดอกเบี้ย 6% 

 
1.40 

10.00 

 
0.51 

10.00 

 
 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล โดยรายการเงินกูยืมนัน้เปนไปตามสัญญาและขอตกลงของผูถือหุน 
ทั้ง 2 ฝาย โดยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป (ตามอัตรา MLR + Margin)  นอกจากนี้ยังมีรายการทางการคาปกติ เปนการเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบริหารงานโดย NMG 
เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายบัญชี เปนตน  ดังนั้น NMG  จึงจําเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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7. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NPC (บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง คอมเพล็กซ จํากัด) 
โดย NMG  ถือหุน 19% ใน NPC และมีความสมัพนัธโดย NPC มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 4 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

NMG และ NPC มีเฉพาะยอดคงคางที่ยกมาจากปกอน 
โดยในระหวาง ป 2546 NPC ไดชําระคืนบางสวน  
     

0.83 35.54 รายการดังกลาวเปนรายการคาที่ปรึกษาคงคางมาตั้งแตป 2540 โดย NPC เปนบริษทัที่ตั้งขึ้น
กอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจสาํหรับโครงการโรงพิมพ และไดชะลอโครงการ 2-3 ปในชวง
เศรษฐกิจตกต่ํา  โดยคาบริการที่ปรกึษาดังกลาวเปนการใหบรกิารที่คิดคาบริการตามราคาตลาด 
ณ ขณะนั้น สําหรับรายการนีใ้นอนาคตฝายบรหิารจะพิจารณาโอนคาใชจายดังกลาวมายัง 
NMG  บรษิัทจึงไมมีการตั้งสํารองหนีสู้ญในปจจบุนั 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2546 ไมมีรายการทางการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กบั NPC โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแตป 2540 สวนรายการที ่    
เกิดขึ้นใน ป 2546 เปนรายการที ่NPC จายชําระคืนรายการคงคาง   
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8. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NT (บริษัท เนชั่น ทัว่ไทย จํากัด) โดย NMG  ถือหุน 19% ใน NT และมคีวามสมัพนัธโดย NT  มีกรรมการ       
รวมกบั NMG จํานวน 4 ทาน จากจํานวนทั้งสิน้ 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บดอกเบี้ยรับกับ NT      

 
0.36 

 
34.53 

 
รายการดังกลาวเปนรายการคาที่ปรึกษาคงคางมาตั้งแตป 2540 โดย NT เปนบรษิัทที่ตั้งขึ้น 
กอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ สําหรบัโครงการหนังสือฉบับใหม และไดชะลอโครงการ 2-3 ป
ในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา  คาบริการที่ปรึกษาดังกลาวเปนการใหบริการที่คิดคาบริการตามราคา
ตลาด ณ ขณะนั้น สาํหรบัรายการนี้ในอนาคตฝายบริหารจะพิจารณาโอนคาใชจายดังกลาว
มายัง NMG  บริษทัจึงไมมีการตั้งสาํรองหนี้สูญในปจจุบัน   

รายการเงินใหกูยืม 
NMG ไมมีเงินใหกูยืมแก NT ในป 2545 มีเฉพาะยอด
คงคางยกมาจากปกอน โดยเงินกูดังกลาวในป 2545 คิด
ดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 7 สวนป 2546 คิดดอกเบี้ยรอยละ 
6 ตอป 

 
- 

 
3.70 

 
NMG ใหเงินกูยืมแก NT ในป 2542 เพื่อใชในการปรับแผนของโครงการหนังสือพมิพดังกลาว 
และเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยรายการดังกลาวคงคางเปนเวลานาน และในอนาคต
ฝายบริหารจะพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนีสู้ญตอไป 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการทางการคาทีเ่กิดขึ้นในป 2546 มีความสมเหตสุมผล โดยเปนรายการที่ NMG เรียกเก็บดอกเบี้ย      
จาก NT ในอัตราดอกเบี้ยที่ใกลเคียงกับราคาตลาด และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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9. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NIL (บริษัท เอ็นพีจ ีอินเตอรเนชั่นแนล แลงแกวจ จาํกัด)  
โดย NMG  ถือหุน 18% ใน NP และ NP ถือหุน 99% ใน NIL  และมีความสมัพันธโดย NIL  มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 2 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG และ NIL ไมมีรายการทางการคาระหวางกันที่
เกิดขึ้นในป 2546 แตมีเฉพาะยอดคงคางที่ยกมาจากป
กอน     

 
- 

 
5.33 

 
รายการดังกลาวเปนรายการคาบริการสวนกลางคงคางมาตั้งแตป 2538-2539 โดยNIL เปน  
บริษัทที่หยุดดําเนินกิจการมาอยางนอย 6 ป โดยอดีตดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร โดยยอดคางชําระดังกลาวในอนาคตฝายบรหิารจะพิจารณาตั้ง
สํารองหนีสู้ญตอไป 

รายการเงินใหกูยืม 
NMG  ไมมีเงินใหกูยืมแก NIL ในป 2546 มีเฉพาะยอด
คงคางยกมาจากปกอน โดยเงินดังกลาวคิดดอกเบี้ยรอย
ละ 7 ตอป จนถึง ธ.ค. 2543 

. 
- 
 
 

 
3.67 

 
NMG ใหเงินกูยืมแก NIL เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในขณะที่ยังดําเนินกิจการเมื่อ 6 ปกอน 
โดย NMG เรียกเก็บดอกเบี้ยตามตนทุนการกูยืม แตปจจบุันไดหยุดการเรียกเก็บดอกเบี้ยแลว 
เนื่องจาก NIL อยูระหวางการดําเนินการปดกิจการ สําหรบัเงินใหกูยืมดังกลาว ฝายบริหารจะ
พิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญตอไป  

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2546 ไมมีรายการทางการคาและรายการเงินกูยืมที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NIL โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแตป 2539  
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10. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ ใน NMK (บริษัท เอ็นพีจี มารเก็ตติ้ง เซอรวิสเซส จาํกัด) โดย NMG  ถือหุน 49% ใน NMK  และมีความสมัพนัธ
โดย NMK  มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 4 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ 

รายการทางการคา 
NMG ใชบริการดานการจัดสงหนังสือพมิพผานสายสง
กับ NMK 

 
40.63 

 
49.89 

                                                            

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดย NMK ใหบริการการจัดสง
หนังสือพมิพใหสมาชิกผานสายสงแก NMG โดยเรียกเก็บคาบริการในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป  

11. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ  NIC (บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล คอมมูนิเคชั่น จํากัด) โดย NMG  ไมไดถือหุนใน NIC แตมีความสมัพนัธ
โดย NIC มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 4 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546     (ลาน
บาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG ใชบริการดานการจางพมิพกบั NIC   

 
56.48 

 
66.48 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิโดย NIC ใหบริการเกี่ยวกับการวาจาง
บุคลากรที่ใชในการผลิตหนังสือแก NMG โดยเรียกเก็บคาบริการในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป  

 

12. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ MWT (บริษัท มทีเวิดลเทรด ประเทศไทย จํากัด) โดย NMG  ถือหุน 99% ใน NDM และ NDM  ถือหุน 19%    
ใน TP และ TP ถือหุน 65% ใน MWT หรือเทากับ NMG ถือหุนทางออมใน MWT 12.35% และมีความสมัพันธกับ NMG โดย MWT มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 1 ทานจากทั้งสิน้ 16 
ทาน 
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รายละเอียด รายการ

ระหวางป 
2546   

   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG กับ MWTไมมีรายการทางการคาระหวางกันที่
เกิดขึ้นในป 2546 แตมีเฉพาะยอดคงคางที่ยกมาจากป
กอน    

 
- 

 
3.68 

 
รายการดังกลาวเปนรายการคาบริการสวนกลางคงคางมาตั้งแตป 2545 โดยปจจุบัน MWT ได
หยุดการขยายธุรกิจแลวโดยยังคงมีเฉพาะรายการคากบัลูกคาปจจุบนัเทานั้น 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2546 ไมมีรายการทางการคาระหวาง NMG กับ MWT โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแตป 2545  

 

13. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)) กับ BCNET (บริษัท บสิซิเนสคอมเมอรเชียล เน็ทเวอรค จํากัด)  โดย NMG  ถือหุน 99% ใน NDM และ NDM  ถือหุน 
19% ใน TP และ TP ถือหุน 35% ใน BCNET หรือเทากับ NMG ถือหุนทางออมในสัดสวน 6.65% และมีความสมัพนัธกบั NMG โดย BCNET มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 1 ทาน       
จากจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาโฆษณากบั BCNET     

 
2.49 

 
2.49 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดย NMG เรียกเก็บคาโฆษณาใน    
สื่อของ NMG ตามที่ระบใุนสัญญาในอัตราทีใ่กลเคียงกับราคาตลาด และเปนไปเพื่อรักษาประโยชนสูงสดุของบริษัท 
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14. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)) กับ DW (บรษิัท ดิจิตอลเวฟ จาํกัด) โดย NMG  ถือหุน 99% ใน NDM และ NDM  ถือหุน 19% ใน TP และ TP ถือหุน 
60% ใน DW หรือเทากับ NMG ถือหุนทางออมใน DW 11.40% และมีความสมัพนัธกบั NMG โดย DW  มีกรรมการรวมกับ NMG จาํนวน 1 ทาน จากจํานวนทั้งสิน้ 4 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ  31 
ธ. ค. 2546 
(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
DW เรียกเก็บคาทีป่รึกษาวางระบบกับ NMG     

 
1.06 

 
0.32 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดย DW ใหบริการเกี่ยวกับคาที่
ปรึกษาวางระบบ Software กบั NMG โดยคาบริการดังกลาวเปนไปตามที่ระบสุัญญา และอยูในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป  

15.  รายการระหวาง NI  (บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)  กับ NTR  (บริษัท เอน็พีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด)   
โดย NMG ถือหุน 99%  ใน NI  สวน NI ไมไดถือหุนใน NTR แตมีความสมัพันธกบั NI โดย NTR มกีรรมการรวมกับ NI จํานวน 3 ทาน จากจาํนวนทั้งสิน้ 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NI เรียกเก็บดอกเบี้ยกับ NTR  ในป 2546 คิดรอยละ 6 
ตอป โดยหยุดเรียกเก็บดอกเบี้ยตั้งแตเดือน ก.ค. 46 

 
3.81 

 
 
 

 
69.69 

 
 

 
รายการดอกเบี้ยเปนผลมาจากเงินที่ NI ให NTR กูยืมในระหวางป 2539-2541 โดยอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษัทเรียกเก็บคํานวณจากตนทนุการกูยืมของ  NI บวก Margin ประมาณรอยละ 1 
เทากันทกุบริษทั  

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการทางการคาที่เกิดขึ้นในป 2546 มคีวามสมเหตุสมผล โดยเปนรายการที่ NI เรียกเก็บดอกเบี้ยจาก NTR  
ในอัตราที่คาํนวณจากตนทุนการกูยืมของ  NI บวก Margin ประมาณรอยละ 1 โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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16. รายการระหวาง NDM (บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด) กับ  i-STT Nation (บริษทั ไอ เอสทีท ีเนชั่น  จํากัด) โดย NMG  ถือหุน 99% ใน NDM  และ NDM ถือหุน 40% ใน i-STT Nation 
ซึ่งมีความสมัพันธกับ NDM โดย i-STT Nation มีกรรมการรวมกับ NDM จํานวน 3 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2546  i-STT Nation ไดปดกิจการลง 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2546 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ  
31 ธ. ค. 2546 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการเงินกูยืม  
NDM รับชําระคืนเงินกูจาก i-STT NATION  
NDM ซื้อสนิทรพัย DATA CENTER จาก i-STT 
NATION 

 
20 

23.20 
 
 

 
- 
- 

ในเดือนสิงหาคม 2546 NDM ไดรับชําระเงินกูยืมคงคางทั้งหมด จํานวน 20 ลานบาท โดยเงิน
กูยืมดังกลาวเปนขอตกลงระหวางผูถือหุนของบริษทัรวมทนุ คือ บริษัท เนั่น ดิจิตอล มีเดีย 
จํากัด ซึ่งถือหุนในอัตรารอยละ 40 และ บริษทัสิงคโปร เทคโนโลยี เทเลมีเดีย จํากัด ซึง่ถือหุน
ในอัตรารอยละ 60 โดยผูถือหุนทั้งสอง ตกลงใหเงินกู Shareholder loan จํานวนรวม 50 ลาน
บาท ตามสัดสวนการถือหุนของตนแก I-STT NATION โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ํากวา
ทองตลาดคือรอยละ 2 และในเดือนสิงหาคม 2546  สวน NDM ไดซื้อทรัพยสินจาก I-STT 
NATION ในมูลคา 23.2 ลานบาท  ในขณะทีบ่ริษัทประเมนิอิสระภายนอกไดประเมินราคา
ทรัพยสนิไวที่ประมาณ 96 ลานบาท  โดยเหตุผลที่ NDM ซื้อทรพัยสินดังกลาวไวเนื่องจาก  
I-STT Nation ไดปดกิจการลง ในขณะที่ยังมีลูกคาบางสวนที่ยังใฃบริการ Data Center อยู 
ดังนั้น NDM จึงตองบริหารทรพัยสนิชั่วคราว เพื่อรอการขายใหผูสนใจตอไป   

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล โดยรายการเงินกู Shareholder Loan ที่เกิดขึ้นในป 2545 นั้นเปน       
ไปตามสัญญาและขอตกลงของผูถือหุนทั้ง 2 ฝาย โดยมีการเรียกเก็บดอกเบี้ย 2% โดยในเดือนสิงหาคม 2546 I-STT NATION ไดชําระคืน Shareholder loan ให NDM ครบตามจํานวน 20   
ลานบาท  ในขณะที่ NDM ไดซื้อทรัพยสนิจาก I-STT NATION ในมูลคา 23.2 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางผูถือหุน และเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของ
บริษัท  โดยทรัพยสินดังกลาวที่บรษิัทซื้อมานั้นบริษทัประเมินอิสระภายนอกไดประเมนิมูลคาไวทีป่ระมาณ 96 ลานบาท  โดยเหตุผลที่ NDM ซื้อทรัพยสินดังกลาวไวเนื่องจาก I-STT Nation 
ไดปดกิจการลง ในขณะที่ยังมีลูกคาบางสวนที่ยังใชบริการ Data Center อยู ประกอบกบัทรัพยสินสวนใหญเปนอุปกรณทีต่ิดตั้งกับสถานที ่ ดังนั้น NDM จึงตองบริหารทรัพยสินชั่วคราว เพื่อ
รอการขายใหผูสนใจตอไป 
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ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกนัที่เกิดข้ึนในระหวางป 2546 เปนรายการปกติทางการคาที่เกิดข้ึนเปนประจําทุกเดือน  ซึ่งเปนไปดวยความ
ยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นของกลุมบริษัท ประกอบดวยรายการ 2 ประเภท คือประเภทที่ 1 
เปนรายการซื้อขายสินคาและบริการระหวางกัน เชนการเรียกเก็บคาใชจายสวนกลาง หรือซื้อหนังสือระหวางบริษทั เปนตน 
และประเภทที่ 2  เปนรายการดอกเบี้ยระหวางกัน ซึง่อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บระหวางกนัดังกลาวเปนอัตราเดียวกันทุกบรษิัท 
คือรอยละ 6 ตอป ซึ่งคํานวณจากตนทุนทางการเงนิของบริษัทบวก Margin ประมาณรอยละ 1 ซึ่งเปนอัตราที่สมเหตสุมผล
และใกลเคียงกับอัตราในทองตลาด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินทั่วไปเรียกเก็บในอัตรา MOR หรือ 
MLR บวก Margin   สําหรับขัน้ตอนการอนมุัติการทาํรายการระหวางกันจะเปนไปตามนโยบายบริษทั ซึง่มีการกาํหนดลําดับ
ข้ันในการอนมุัติตามขนาดของรายการ และไมขัดตอขอบังคับของบริษัท   

สําหรับรายการเงนิกูยืมระหวางกันนั้นในป 2546 มีเพียงรายการเดียว คือรายการที่ NMG กูยืมจาก YNIS จํานวน 10 ลานบาท   
ซึ่งเปนไปตามสัญญาและขอตกลงของผูถือหุนทั้ง 2 ฝาย โดยมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป   ซึ่งหากมีรายการในกรณี
เชนนี้ คณะกรรมการบรหิารจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัซึง่มีกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาการเขาทํารายการทุกครั้ง  

นอกจากนี้รายการระหวางกันที่เกดิขึ้นใหมและรายการทีม่ียอดคงคางนั้น ทุกไตรมาสจะผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี
อิสระ และทุกสิ้นปหากมีรายการใดที่เปนสาระสําคัญ ผูสอบบัญชีจะทาํการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสาํคัญที่เกี่ยวของ ซึ่ง
หากพบรายการใดที่สาระสําคัญก็จะเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ซึ่งงบการเงินดังกลาวจะนําเสนอใหทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิัทบรษิัทพิจารณาอนุมัติทุกไตรมาส รวมทั้งงบการเงินประจําปที่กรรมการบริษทัไดเสนอใหทีป่ระชุมผูถือ
หุนพิจารณา และเปดโอกาสใหซักถามไดทุกประเด็น ซึ่งที่ผานมาไดรับการอนุมัตจิากที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง   

สําหรับนโยบายทีเ่กี่ยวกับรายการระหวางกัน บริษัทจะใหมีเฉพาะรายการทางการคาที่มีความจาํเปนและเปนรายการที่
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักคือดานสื่อสิ่งพมิพ และวิทยุ โทรทัศน  รวมทั้งมนีโยบายที่จะไมใหเงินกูเพิม่แกธุรกิจที่ไมเกี่ยวของ 
นอกจากนีห้ากมีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นและรายการดังกลาวเกิดข้ึนกับบุคลลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทาง
บริษัทจะจัดใหมขีั้นตอนการพิจารณาตามทีต่ลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
กําหนด เพื่อเปนมาตราการในการคุมครองผูลงทุน 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบการเงิน 

รายงานการสอบบัญช ี

(1) ผูสอบบัญช ี

รายนามผูสอบบญัชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน และไดลงนามในงบการเงินของบริษทั งบการเงินของบริษัทยอย และ
งบการเงินรวม ตัง้แตป 2544 ถึง  ป 2546 มีดังนี้ 

ป 2544 นายวิเชียร  ธรรมตระกูล  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3183  
บริษัท สํานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จาํกัด  อารเธอร แอนเดอรเซน 

ป 2545 นายวิเชียร  ธรรมตระกูล  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 
 บริษัท สํานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จาํกัด  อารเธอร แอนเดอรเซน 
ป 2546 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

สําหรับชื่อสํานกังานสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรวมกิจการของสํานักงานสอบบัญชี โดยบริษัทไมไดเปลี่ยนแปลง
สํานักงานสอบบญัชีแตอยางใด 

(2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชใีนระยะ 3 ป ที่ผานมา 
ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้ 

ป 2544  –  ใหความเห็นแบบมีเงื่อนไข   โดยมีขอสังเกตดังนี้  บริษัทไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียของ บริษทั     
ซีเอ็ด  ยูเคชั่น  จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบรษิัทรวมโดยไมไดตรวจสอบเนื่องจากเปนไปโดยสถานการณ  เพราะงบ
การเงินของบริษทัรวมดังกลาวอยูในระหวางการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีอืน่ มูลคาเงินลงทนุในหุนทุน
ของบริษทัรวมดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย ณ 31 ธันวาคม 2544 มีจํานวน 127.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.0 ของ
สินทรัพยรวมในงบดุลรวมและรอยละ 2.0 ของสินทรัพยในงบดลุเฉพาะบริษทั  สวนไดเสียในกําไรสุทธิของ
บริษัทรวมดังกลาวสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2544 มีจํานวน 25.5 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 25.5 ของกําไรสุทธิ 

ป 2545  -   ใหความเห็นแบบมีเงื่อนไข  โดยมขีอสังเกตดังนี้  บริษัทไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียของ บริษทั      
ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงเปนบรษิัทรวมโดยไมไดตรวจสอบเนื่องจากการถูกจาํกัดขอบเขตการตรวจสอบ
เปนไปโดยสถานการณ เพราะงบการเงินของบรษิัทรวมดังกลาวอยูในระหวางการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ
บัญชีอืน่  มลูคาเงินลงทุนในหุนทนุของบริษทัรวมดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2545  มี
จํานวนเงินประมาณ 146.4  ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.3  ของสินทรัพยรวมในงบดุลรวม  และรอยละ 2.1  ของ  
สินทรัพยรวมในงบดุลเฉพาะบริษทั  สวนไดเสียในกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทรวมดังกลาวสําหรับปส้ินสุด    
วันที่  31  ธันวาคม 2545  มีจํานวนเงินประมาณ (6.8)  ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.8  ของขาดทุนสุทธิ 

ป 2546   -    ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข   
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(ข) ตารางสรุปงบการเงิน (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่สําคัญ)  

โดยรายการของงบการเงินทั้งหมดสามารถศึกษาไดจากงบการเงินของบริษัท 
หนวย: (พันบาท) 2544 % 2545 %  2546 % 

       
รายการในงบดุล       
เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ 238,782 4% 100,569 2% 158,647 2% 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 500,270 8% 724,080 11% 749,662 12% 
รายไดคางรับ 207,973 3% 219,038 3% 240,927 4% 
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษทัยอยและบริษทัที่เกี่ยวของกัน 707,184 11% 712,216 11% 781,240 12% 
สินคาคงเหลือ 310,859 5% 633,651 10% 400,137 6% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,174,329 34% 2,607,095 40% 2,605,574 40% 
เงินลงทุนในหุนกูแปลงสภาพของบริษัทอื่น 384,410 6% -0- 0% -0- 0% 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 707,825 11% 228,592 4% 320,660 5% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ – ราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 3,417,379 53% 3,442,484 53% 3,409,169 53% 
รวมสินทรัพย 6,424,192 100% 6,475,396 100% 6,477,238 100% 
 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 และเงินกูระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 
 

1,607,632 

 
 

25% 

 
 

1,065,765 

 
 

16% 

 
 

1,148,818 

 
 

18% 
หนี้สินระยะยาวจากการซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณทีค่รบกําหนด
ชําระ ภายในหนึ่งป 

 
123,172 

 
2% 

 
118,474 

 
2% 

 
107,532 

 
2% 

เจาหนี้การคา 127,510 2% 124,321 2% 131,710 2% 
หุนกู สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป -0- 0% 120,000 2% 1,320,000 20% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,024,216 32% 1,555,598 24% 2,878,449 44% 
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 453,416 7% 509,856 8% 286,004 4% 
หนี้สินระยะยาวจากการซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 

 
255,358 

 
4% 

 
137,262 

 
2% 

 
29,733 

 
0% 

หุนกู– สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,500,000 23% 2,380,000 37% 1,060,000 17% 
รวมหนี้สิน 4,232,990 66% 4,582,716 71% 4,254,186 66% 
 
หุนสามัญ – ชําระเต็มมูลคาแลว 

 
1,587,749 

 
25% 

 
1,592,390 

 
25% 

 
1,616,113 

 
25% 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (60,900) -1% (300,772) -5% 103,550 2% 
สวนของผูถือหุนสุทธิ 2,191,202 34% 1,892,680 29% 2,223,052 34% 
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หนวย: (พันบาท)       
 2544 % 2545 % 2546 % 

รายการในงบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขายและบริการ 1,931,639 93% 2,627,935 91% 2,839,612 90% 
รวมรายได 2,086,207 100% 2,896,058 100% 3,146,545 100% 
ตนทุนขายและบรกิาร 1,002,700 48% 1,332,455 46% 1,414,500 45% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 674,415 33% 1,035,162 36% 1,147,952 36% 
ดอกเบี้ยจาย 259,428 12% 234,538 8% 222,090 7% 
รวมตนทุนคาใชจายและดอกเบี้ย (ไมรวมคาใชจายรายการ
พิเศษ) 

1,936,543 93% 2,602,155 90% 2,784,542 88% 

กําไรกอน รายการพิเศษ  107,030     5% 180,820     6% 286,048 9% 
โดยรายการพิเศษไดแก:-       
กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร   103,811 4% - - 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน 
       บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) 

 
- 

 
- 

 
(10,000) 

 
(0%) 

 
- 

 
- 

       บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด - - -  (49,000) (2%) 
ตัดจายจากหนี้สงสัยจะสูญ :       

-รายการลูกหนีแ้ละการกูยืม-บ.เอ็นพีจี เทรนนิ่ง  แอนด  
คอนเฟอรเรนซ       รีสอรท จํากดั 

 
- 

 
- 

 
(100,000) 

 
(3%) 

 
(30,000) 

 
(1%) 

     - รายการลูกหนี้การคาทัว่ไป  (6,995) (0%) (9,582) (1%) (56,109) (2%) 
รายการหนี้สูญของเงินลงทุนในหุนบริษัทไอทีวี จํากดั 
(มหาชน)   

 (404,921) (14%) - - 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 100,035 5% (239,872) (8%) 150,939 5% 
รายการในงบกระแสเงินสด        
กําไรสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

 
202,188 

 
 

 
341,331 

  
326,394 

 

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน (88,083)  (480,723)  410,053  
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมการลงทนุ (476,282)  (57,579)  43,381  
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน 670,626  392,403  (388,452)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ 115,261  (145,899)  64,982  
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ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาสําหรับป 2544-2546  

หนวย: (พันบาท) 
 
 

2544 

 
 

2545 

 
  

2546 
 *เงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนนิงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยสินและหนีสิ้นดําเนินงาน 202,188 

 
341,331 

 
326,394 

กําไรจากการดําเนนิงานกอนคาเสื่อมราคา (EBITDA)     
 เงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 
ทรัพยสินและหนีสิ้นดําเนินงาน 202,188 

 
341,331 

 
326,394 

บวก ดอกเบี้ยจาย 259,428 234,538 222,090 
หัก  ดอกเบี้ยรับ (63,118) (31,670) (8,589) 
บวก  ภาษ ี 31,942 - 75,350 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนคาเสื่อมราคา (EBITDA) 430,440 544,199 615,245 
หมายเหตุ : * เงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานใชสําหรับคํานวณ อัตราสวนทางการเงินในขอ 1.3, 2.3 และ 4.4 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของงบการเงินรวม     
บริษัทเนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด ( มหาชน ) และบริษัทยอย     

รายการ    
 2544 2545 2546 

 1. อัตราสวนสภาพคลอง    
1.1 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.07 1.68 0.91 
1.2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.37 0.53 0.32 
1.3   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน(เทา) 

 
0.09 

 
0.18 

 
0.15 

 
1.4 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) 4.04 4.29 3.85 
1.5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วนั ) 89 84 93 
1.6 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 3.91 2.82 2.74 
1.7 ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน) 92 128 132 
1.8 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้  (เทา) 6.06 8.22 8.97 
1.9 ระยะเวลาชาํระหนี้ (วนั) 59 44 40 
1.10 Cash Cycle (วัน) 122 166 185 
2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการทาํกําไร    
2.1 อัตรากําไรขั้นตน (%) 48.09% 49.30% 50.19% 
2.2    อัตรากาํไรจากการดําเนนิงาน (%) 12.81% 9.91% 9.76% 
2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทํากาํไร 9.69% 11.42% 10.37% 
2.4   อัตรากําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ 4.80% 6.24% 9.09% 
2.5 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสวนของผูถือหุน (เทา) 4.57% 9.50% 12.87% 
3.  อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
3.1 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัย (%) 1.72% 2.80% 4.41% 
3.2 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัยถาวร (%) 6.83% 11.00% 14.58% 
3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.36 0.45 0.49 
4.  อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน    
4.1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 1.93 2.42 1.91 
4.2 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 1.90 2.41 2.81 
4.3 อัตราสวนกาํไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษีและกอนรายการพิเศษตอ 

ดอกเบี้ยจาย (เทา) 
 

1.55 
 

1.81 
 

2.63 
4.4 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน cash basis (เทา) 0.62 0.42 0.66 
4.5 อัตราการจายเงินปนผล  (%) 0.00% 0.00% 26.39% 
หมายเหตุ 
1. การจายชําระหนี้สินไมรวมการชําระคืนของหุนกูเนื่องจากสามารถชําระคืนโดยการ Refinancing ได 
2. รายการพิเศษหมายถึง รายการกําไรจากการขายทรัพยสินถาวร, ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน, รายการหนี้สงสัย    
จะสูญ,  รายการหนี้สูญ 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ผลการปฏิบัตติามแผนการดาํเนนิธรุกิจ ในกรณีทีเ่คยเปดเผยเปาหมายในการดาํเนนิธุรกิจในระยะเวลา 3-5  ป ขางหนา
ไวกับผูถือหุน   
-ไมม-ี 

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546 

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท 

งบการเงินรวมของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2546  บริษัทมีกําไรสุทธิ 150.94 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 390.81 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2545 ทั้งนี้ หากไมรวมรายการตั้งคา     
เผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน และสํารองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและบริษัทในเครือ รวม 135.11 ลานบาท 
บริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินงาน เทากับ 286.05 ลานบาท โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1.   รายไดจากการขายโฆษณาป 2546 เพิ่มขึ้นรอยละ 11  เมื่อเทียบกับป 2545 สวนใหญมาจากรายไดโฆษณากลุมส่ิงพิมพ     
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโฆษณาในสวนของดีสเพลยเพิ่มขึ้นรอยละ 21 รวมทั้งรายไดจากสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุเพิ่มขึ้นรอยละ  51    

2.   รายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพป 2546   เพิ่มขึ้นรอยละ 2 เมื่อเทียบกับป 2545   โดยรายไดจากกลุมพ็อคเก็ตบุคส มีอัตรา  
เพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 81  เปนผลมาจากหนังสือพอคเก็ตบุคสเลมใหมที่มีการออกจําหนายตั้งแตชวงไตรมาส 3 ไดรับการตอบรับ
ที่ดีจากลูกคาทําใหยอดขายหนังสือกลุมนี้เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ทั้งนี้ ในชวงระหวางป 2546 มีการเปดตัวหนังสือพิมพธรุกิจราย 
วันเลมใหมที่มีฐานลูกคาเปนกลุมเดียวกับบริษัท ซ่ึงบริษัทยังสามารถรักษาระดับฐานลูกคาและเปนผูนําในตลาดหนังสือพิมพ
ธุรกิจรายวัน โดยรายไดจากการจําหนายหนังสือพิมพยังคงมีจํานวนใกลเคียงปกอน 

3.  ตนทุนขายป 2546 เพิ่มขึ้นรอยละ  6 เมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจากตนทุนของหนังสือเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งตนทุนคาผลิตรายการของสื่อโทรทัศนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตนทุนราคากระดาษลดลงจากปกอนรอยละ  16 

4.  คาใชจายในการขายและบริหารป 2546 เพิ่มขึ้นรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปกอน ซ่ึงสวนใหญเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
ขยายงานของบริษัททั้งในดานการขยายฐานการจัดจําหนายและการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขาย ในขณะที่สามารถควบคุมคาใชจายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและสงเสริมการขายใหลดลงไดเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนที่ 
มีคาใชจายโครงการเปดตัวหนังสือพิมพ คมชัดลึก โดยบริษัทยังคงมีการจัดกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการขอบคุณ   
ลูกคาและรวมสนุกกับผูอานซึ่งมีสวนทําใหรายไดทั้งจากการขายโฆษณาและจากการจําหนายส่ิงพิมพยังคงมีอัตราการเพิ่มขึ้น  
 

กลาวโดยสรุป  บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2546 เทากับ 150.94 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 390.81 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน ทั้งนี้ 
หากไมรวมรายการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน และสํารองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและบริษัทในเครือ 
รวม 135.11 ลานบาท บริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินงาน เทากับ 286.05 ลานบาท  

 

ผลการดาํเนนิงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภณัฑ  ป 2546 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ (Printing and Publishing Business) 

รายได :- 

- รายไดจากสือ่ส่ิงพิมพในป 2546 ประกอบไปดวยรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณา The Nation, กรุงเทพธุรกิจ, คม     
ชัด ลึก และนิตยสารเชน เนชั่นสุดสัปดาห , เนชั่นจูเนียร และมีรายไดจากการจาํหนายหนังสือพิมพ , หนังสือเพื่อ
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การศึกษา และ พอคเก็ตบุคส ดังกลาว นอกจากนียั้งประกอบดวยรายไดจากการรับจางพิมพและเปนผูจัดจําหนาย 
ใหแกหนังสือพิมพตางประเทศ ไดแก The Yomiuri Shimbun และ The Asian Wall Street Journal และเปนตัว   
แทนจาํหนายนิตยสารตางประเทศ เชน Fortune, Time Magazine, Business Week, Far Eastern Economic Review 
เปนตน โดยรายไดจากการขายและบริการของธุรกิจส่ิงพิมพในป 2546 เทากบั 2,647  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 93 
ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษทั  โดยในป 2546 รายไดจากธุรกิจส่ิงพิมพเพิ่มขึ้น 161 ลานบาท 
หรือประมาณรอยละ  6  สําหรับรายไดจากธุรกิจส่ิงพมิพประกอบดวยโครงสรางรายไดดังตอไปนี ้

รายไดโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ สําหรับป 2546 เทากับ 1,761 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 137 ลานบาทหรือเพิ่มขึน้
รอยละ 8  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นโฆษณาประเภท Display ในสื่อหนังสือพิมพทั้ง 3 ฉบบั ทั้ง เดอะเนชั่น , กรุงเทพ
ธุรกิจ และ คมชัดลึก  โดยโฆษณาประเภท Display ในป 2546  เทากับ 1,316 ลานบาท  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 182 
ลานบาท หรือเพิม่ขึ้นรอยละ 16 

รายไดจากการจัดจําหนายสิ่งพิมพ  ในป 2546 เทากับ 777 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 15 ลานบาท หรือเพิ่ม        
ข้ึนรอยละ 2 

รายไดจากการรับจางพิมพและการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ  ในป 2546 เทากับ 108 ลานบาท           
เพิ่มขึ้นจากปกอน 5 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5 

รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร ในป 2546 เทากับ 32 ลาน  ซ่ึงใกลเคียงกับปกอน  

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ รวมในป 2546 เทากับ 1,234 ลานบาท ประกอบดวยตนทนุ          
กระดาษและตนทนุหนังสือการตูนรวมประมาณ 659 ลานบาท หรือรอยละ 53, คาใชจายเงินเดือนสวนกอง
บรรณาธิการและโรงพิมพ รวมประมาณ 329 ลานบาท หรือรอยละ 27, คาเสื่อมราคาประมาณ 112 ลานบาทหรือ
รอยละ 9 โดยคาใชจายดังกลาวไมแปรผันตามรายได เนื่องจากรายไดสวนใหญเกิดจากการบริการดานสื่อโฆษณา
ซ่ึงถือไดวาเปนรายไดที่ไมมตีนทนุ สวนรายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพ จะมีผลกระทบกบัตนทนุขายเฉพาะในสวน
ของตนทุนกระดาษที่มีสัดสวนประมาณรอยละ 53 ของตนทนุขายรวมของธุรกิจส่ิงพิมพ     

คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจสิ่งพิมพ  ในป 2546 เทากับ 1,102 ลานบาท ซ่ึงโครงสรางของคาใชจายสวนนี้
ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร ประมาณ 380 ลานบาท หรือรอยละ 34, คาใชจายสงเสริมการ
ขายประมาณ 287 ลานบาท หรือมสัีดสวนรอยละ 26 คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง ประมาณ 150 ลานบาท 
หรือรอยละ 14, คาเสื่อมราคาประมาณ 67 ลานบาทหรือรอยละ 6 โดยคาใชจายในสวนนีไ้มแปรผนัตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 

กําไรขั้นตนของธรุกิจสื่อสิ่งพิมพ  ในป 2546 เทากับ 1,413  ลานบาท หรือรอยละ 53 โดยใกลเคียงกับป 2545 ที ่        
เทากับรอยละ 53 เชนกัน โดยในป 2546 ถึงแมวาธุรกิจส่ิงพิมพจะมรีายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 6  ตนทุนขายก็เพิ่มขึ้นใน
อัตราสวนใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ 5 จึงทําใหอตัรากําไรขั้นตนใกลเคียงกับปกอน   

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานกอนรายการพิเศษ  กําไรสุทธิกอนผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน , กอนหนี ้ 
สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ ของธุรกิจส่ิงพิมพเทากบั 272 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 83 ลานบาท จากป 2545 ที่เทากับ    
189 ลานบาท   ซ่ึงเปนผลมาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดมากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนขาย ประกอบกับ
บริษัทสามารถควบคุมคาใชจายในการขายและบริหารไดมากขึ้น จึงทําใหกําไรสุทธิจากการดําเนินงานกอนราย  
การพิเศษเพิ่มขึน้ แตหากรวมรายการพิเศษดังกลาวขางตน ธุรกิจส่ิงพิมพมีกําไรสุทธิในป 2546 เทากับ 137 ลานบาท  
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ธุรกิจสื่อโทรทัศน และวิทยุ (Broadcasting Business) 
รายได :- 

รายไดจากธุรกิจสือ่โทรทัศนและวิทยุ สวนใหญเปนรายไดจากการขายสื่อโฆษณาและรบัจางผลิตโดยบริษัทไมมี        
ตนทุนในการเชาเวลาจากสถานีในการออกอากาศ แตใชวิธีการแบงสรรรายไดเปนคาตอบแทนแกเจาของสถาน ี
ตามสัดสวนที่ตกลงกัน รายไดจากธุรกิจส่ือโทรทศันสวนหนึ่งมาจากการขายเวลาโฆษณาในรายการทีบ่ริษัทผลิต
และเชาเวลาออกอากาศใหกับสถานีโทรทศันชองตาง ๆ ของ Free TV  ไดแก ชอง 5 , ชอง 9  และจาก Pay TV 
ไดแก Nation channel ที่ออกอากาศในสถานีโทรทัศนไททีวี   

รายไดโฆษณาจากสื่อโทรทัศนและวิทยุ ในป 2546  รวมเทากับ 184 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 62 ลานบาท หรือรอย            
ละ 50 เมื่อเทียบกับปกอน โดยรายไดสวนใหญเพิ่มขึ้นจากธุรกิจส่ือโทรทัศนจาก Nation Channel ซ่ึงออกอากาศที่
สถานีโทรทัศนไททีวชีอง 1 ซ่ึงบริษัทสามารถหารายไดจากการโฆษณาไดเพิ่มขึน้ สําหรับส่ือวิทยุมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากปกอน 9 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50 อยางไรก็ตามรายไดจากธุรกิจโทรทัศนและวิทยุ คิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 6 ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบรษิัท   

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุ  ในป 2546 รวม 164 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากป        
กอนซ่ึงเทากบั 145 ลานบาท  โดยโครงสรางตนทุนขายประกอบดวยตนทุนคาเชาเวลาประมาณ 19 ลานบาทหรือ
รอยละ 12 คาใชจายในการผลิตรายการซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 22  หรือ 36 ลานบาท , คาใชจายเงินเดือน   
สวนบรรณาธิการและฝายผลิตประมาณรอยละ 41 หรือ 68 ลานบาท และคาเสื่อมราคาประมาณรอยละ 12 หรือ     
22 ลานบาท โดยคาใชจายดังกลาวไมแปรผันตามรายได เนื่องจากรายไดของบรษิัทเกิดจากบริการดานสื่อโฆษณา
และการหาผูรวมผลิตรายการ  

คาใชจายในการขายและบริหาร  ในป 2546 เทากบั 36 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 24 ลานบาทจากปกอนที่เทากบั 21          
ลานบาทซึ่งโครงสรางของคาใชจายสวนนี้ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร ประมาณ 18 ลาน
บาท หรือรอยละ 50 คาใชจายสงเสริมการขายประมาณ 9 ลานบาท หรือรอยละ 25  โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปร
ผันตามรายได   

 

ผลการดําเนินงาน:- 

กําไรขั้นตน   ของธุรกิจโทรทัศนและวทิยุป 2546 เทากับ 19 ลานบาท หรือรอยละ10  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน ที่เปนผล  
ขาดทุนขั้นตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา บริษัทมีรายไดจากการโฆษณาเพิ่มขึ้นทั้งจากสื่อโทรทศัน และวิทยุ  

กําไรสุทธิ ของธุรกิจส่ือภาพและกระจายเสียง ป 2546 เทากับ 14 ลานบาท ในขณะที่ป 2545 มีผลขาดทุนสุทธิ 38      
ลานบาท ซ่ึงถือวาธุรกิจ โทรทัศน และวทิยุ เร่ิมสามารถทํากาํไรได และมีแนวโนมทีด่ีข้ึน 
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ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business) 
รายได :- 

รายไดจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป 2546 เทากับ 9 ลานบาท คิดเปน 0.3% ของรายไดจากการขายและ       
บริการรวมของกลุมบริษทั 

    คาใชจาย:- 

คาใชจายของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป 2546 รวมเทากบั 40 ลานบาท ประกอบดวยคาใชจายจากการขาย       
และบริหารประมาณ 24 ลานบาท และคาใชจายสวนตนทนุขายประมาณ 16 ลานบาท แบงเปนตนทนุคาใชจาย  
เกี่ยวกับ Internet ประมาณ 14 ลานบาท หรือรอยละ 87 ของตนทุนขายรวมของกลุม IT และ คาเสื่อมราคา 2 ลาน
บาท หรือรอยละ 13 โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผนัตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 

ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในป 2546 มีผลขาดทุนสุทธิ 0.50 ลานบาท  โดยบริษัทมนีโยบายลดขนาดของ      
ธุรกิจลง เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวาธุรกิจดานอินเตอรเน็ตในปจจบุัน ยังไมไดรับความนิยมเทาที่ควร  

 

ฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม  2546 

งบดุลรวม สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2546 โดยเปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2545 

สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 6,477 ลานบาท โดยลดลง 8 ลานบาท หรือรอยละ 0.13 โดยสรุปราย      
การที่เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญดังนี้  

เงินสด  เทากับ 158 ลานบาท เพิ่มขึ้น 65 ลานบาท   เนื่องจากในระหวางปบริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการดําเนิน     
งานเพิ่มขึ้น 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรบั–สุทธิ   เทากับ  750  ลานบาท   โดยเพิ่มขึ้นรอยละ  4  หรือเทากับ 26  ลานบาท เนื่องจาก       
รายไดคาโฆษณาที่เพิ่มขึ้น สําหรับรายการลูกหนี้การคานี้มีการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจนถึง 31 ธันวาคม 2546
ไวแลวจํานวน 130 ลานบาท  

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย บริษทัรวม และบริษัทในเครอื-สุทธิ เทากับ 781 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 69             
ลานบาท    โดยรายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษทัในเครือรายใหญคือบริษทั เอ็นพจีี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ 
รีสอรท จํากัด (NTR) จํานวน 672 ลานบาท ซ่ึงไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวจํานวน 169.90 ลานบาท จึง
คงเหลือหนี้สุทธิ 502 ลานบาท ณ ปจจุบนั NTR ยังดําเนินธุรกิจโรงแรม Majestic Beach Resort ซ่ึงเปนโรงแรมระดับ 4 
ดาว  ที่ชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีจํานวน 131  หองนอนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หองจัด    
เลี้ยง  หองประชมุสัมมนา โดย  NTR มีแผนที่จะดําเนินการขายทรพัยสิน คือ  ทีด่ิน  และอาคารโรงแรมเพื่อนําเงินมา
ชําระหนี้  โดยแผนดังกลาวอยูระหวางการพจิารณาเงื่อนไขดานราคา  นอกจากนีก้ลุมบรษิัทจะใชประโยชนจากการ
บริการของโรงแรมใหมากที่สุด  โดยการจัดเลี้ยงลูกคาและสัมมนาในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว  โดยงบการเงินลาสุด   
ณ 31 ธันวาคม 2545 NTR   มีรายได  50.08  ลานบาท ตนทุนขาย  32.32  ลานบา  และคาใชจายในการขายและ     
บริหาร 12.68  ลานบาท ซ่ึงมีผลกาํไรกอนดอกเบี้ยและภาษปีระมาณ 5.08 ลานบาท และเมื่อหักดอกเบี้ยจายประมาณ 
17.14  ลานบาท ทําใหงบการเงิน NTR มีผลขาดทุนสุทธิ 12.08 ลานบาท ทั้งนี้มีคาเสื่อมราคาปละประมาณ  25 ลานบาท 
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รายการลูกหนี้คางชําระ ณ 31 ธันวาคม 2546 ระหวางบริษัทฯ กับ NTR เทากับ 164.17 ลานบาท  โดยรายการดังกลาว
จํานวน 67.17  ลานบาท  เปนรายการทีบ่ริษัทฯ เรียกเก็บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแตป  2540 – 2541          
สวนที่เหลืออีก 97  ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ  และยอดคงคางระหวาง NI กับ NTR เทากับ  69.69  ลานบาท  
เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ  โดยยอดคงคางดังกลาวลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2546  อยูเทากับ  30.72 ลานบาท         
เนื่องจาก NTR  ชําระคืนลูกหนีบ้างสวนในป 2546 อยางไรก็ตามจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2546  บริษัทไดตัง้           
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ NTR ไปแลวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ  169.9  ลานบาท  ซ่ึงฝายบริหารของบริษัท   
เชื่อวาคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญสําหรับ NTR ที่ไดตั้งไวแลวจนถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2546  มีจํานวนเพียงพอสําหรับผล  
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นสําหรับยอดคงเหลือของลูกหนี ้ รวมทั้งเงินใหกูยืม  เนื่องจาก NTR มีแผนทีจ่ะดําเนินการขาย
ทรัพยสิน  (ที่ดินและอาคารโรงแรม  เพื่อนํามาชาํระหนี้ใหกับบริษทัและบรษิัทยอยในอนาคต  ซ่ึงในขณะนี้ NTR กําลัง
พิจารณาเงื่อนไขดานราคา 

สินคาคงเหลือ  เทากับ 400 ลานบาท ลดลงจากปกอน 233 ลานบาท หรือรอยละ 37  เนื่องจากบริษัทไดทยอยใช 
Newsprint ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่ไดเก็บไวเปนสินคาคงคลังตั้งแตปลายป 2545 ในขณะที่มีการสั่งซ้ือลดลง โดยระยะเวลา
สินคาคงคลัง ณ 31 ธันวาคม  2545 และ 31 ธันวาคม 2546  เทากับ 128 วัน และ 132 วัน ตามลําดับ 

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน  เทากับ 320 ลานบาท เพิ่มขึ้น 81 ลานบาท หรือ           
เพิ่มขึ้นรอยละ 34 เนื่องจากในไตรมาส 4 ป 2546 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนทุนของ บริษัท SE-ED ทําใหสัดสวน
การลงทุนจากเดิมรอยละ 24.31 เหลือรอยละ 18.41 ทําใหเงินลงทุนของ SE-ED เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในหุน  
ทุนของบริษัทรวมซ่ึงบันทึกตามวิธีสวนไดเสียเปน เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทที่เกี่ยวของกันซ่ึงบันทึก
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม หรือราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย   ในขณะเดียวกันในป 2546 บริษัทไดตั้งสํารองคา
เผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวในบริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด จํานวน 49 ลานบาท ครบถวน ตามจํานวน
ที่ลงทุนแลว  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 3,409 ลานบาท ลดลง 33 ลานบาท สําหรับเครื่องจักรใหมที่บริษัทไดลงทุนป      
2546 จํานวนรวมประมาณ 500 ลานบาท ไมไดรวมอยูในรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เนื่องจากบริษัทใช
สินทรัพยในลักษณะ Leasing ซ่ึงจายคาเชาเปนรายเดือนในจํานวนที่ใกลเคียงกับคาเสื่อมราคา และตนทุนดอกเบี้ย  

หนี้สินรวม  เทากับ 4,255  ลานบาท ลดลงจากปกอน 329 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7 โดยสรุปรายการที่
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ 783  ลานบาท  ลดลง 128  ลานบาท  หรือ            
รอยละ 14  จากการชําระคืนหนี้สินระยะสั้นประเภททรัสตรีซีท สําหรับ Newsprint ที่บริษัท Stock ในป 2545 

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  เทากับ 651  ลานบาท ลดลง 13 ลานบาท หรือรอยละ 2  จากการคืนเงิน           
กูระยะยาวตามกําหนด 

หุนกูรวม เทากับ 2,380 ลานบาท ลดลง 120  ลานบาท   เนื่องจากทยอยชําระคืนหุนกู  NATION # 3   ตามกําหนด  

กําไรสะสม เทากับ 104 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในระหวางปรวม 2546 จํานวน 404 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดนํา    
สวนเกินมูลคาหุนมาลางผลขาดทุนสะสมที่คงคาง ณ ส้ินป 2545 ซ่ึงเปนไปตามมติที่ไดรับจากที่ประชุมผูถือหุน 
ประกอบกับในป 2546 บริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 151  ลานบาท  

สวนของผูถือหุน  เทากับ 2,223 ลานบาท เพิ่มขึ้น 320 ลานบาท หรือรอยละ 17   โดยอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวน 
ของผูถือทุน ณ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 1.91  ซ่ึงลดลงจากปกอน ที่เทากับ 2.41 เทา เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินลดลง
จากการชําระคืนเงินกู และ หุนกูระยะยาวตามกําหนด ประกอบกับสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีกําไร
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สุทธิจากการดําเนินงาน โดยในป 2546 บริษัทไดจายปนผลระหวางกาลใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปน
เงินเทากับ 39.58 ลานบาท ในวันที่ 8 กันยายน  2546  

ขอผูกพันและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเครื่อง  
จักรเปนรายเดือนจนถึง มิถุนายน 2549 และกันยายน 2551 เปนจํานวนเงินรวม 719.50 ลานบาท และมีเลตเตอร     
ออฟเครดิตที่ยังไมไดใชเปนจํานวนเงินประมาณ 65.60 ลานบาท และจากการที่ธนาคารในประเทศบางแหงออก
หนังสือคํ้าประกันแกบริษัทและบริษัทยอยใหแกหนวยงานรัฐบาลบางแหงเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 13.35 ลาน
บาท และ 16 ลานบาท ตามลําดับ  
 
เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546   หนวย : พันบาท 

 
บริษัทรวม การถือหุน

(%) ทุนชําระแลว จํานวนเงิน 
ลงทุน 

สวนไดเสียจากการ
ลงทุน มูลคาเงินลงทุน 

      ณ 31 ธ.ค. 2546 
NMG บริษัท  โยมิอูริ - เนชั่น อินฟอรเมชัน่ 

เซอรวิส  จํากัด 44.98               1,000 
 

450 14,187 14,637 
 รวม     14,637 
 
หมายเหต ุ ในเดือนธันวาคม 2546 บริษัทไดขายหุนทุนบางสวนของบริษัท SE-ED ออกไป ซ่ึงผลของการขายหุนดังกลาว       
ทําใหสัดสวนการถือหุนในบริษัท SE-ED ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ลดลงจากเดิมรอยละ 24.31เปนรอยละ 18.41 และ            
ทําใหเงินลงทุนในหุนทุนของซีเอ็ดเปลี่ยนสถานะจาก “เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมซ่ึงบันทึกตามวิธีสวนไดเสียเปน   
“เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทที่เกี่ยวของกัน” ซ่ึงบันทึกเงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม ดังนั้น ณ 31 ธันวาคม 2546     
จึงไมปรากฏรายการดังกลาวในเงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม 
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งบกระแสเงินสดรวม ณ 31 ธันวาคม  2546 
งบกระแสเงินสดประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีกําไรสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเทากับ 326 ลานบาท ลดลง 15 ลานบาท หรือรอยละ 4 เมื่อเทียบกับป 
2545     ที่เทากับ 341 ลานบาท   

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน ในป 2546 เทากับ 410 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ 891        
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2545 โดยสาเหตุหลักเกิดจากสินคาคงเหลือลดลง 229 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทไดมีการ   
ทยอยใช Newsprint ซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักที่ไดเก็บไวเปนสินคาคงคลังตั้งแตปลายป 2545 และลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น 106 
ลานบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น  ประกอบกับบริษัทมีภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพิ่มขึ้น 35 ลานบาท โดยที่ในปกอน
บริษัทไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองเสีย เนื่องจากสามารถใชประโยชนจากหนี้สูญที่เกิดขึ้นได   

 
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน ในป 2546 เทากับ 43  ลานบาท โดยแบงเปนสวนที่บริษัทลงทุนซ้ือสิน     

ทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิ 128 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนประกอบของเครื่องพิมพใหม และการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ
สํานักงานเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต และในปลายป 2546 บริษัทไดขายขายเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัท    
SE-ED ออกไป ซ่ึงมีผลใหสัดสวนการลงทุนลดลงจากรอยละ 24.31 เหลือรอยละ 18.41 ซ่ึงมีผลใหบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนในบริษัท SE-ED เปลี่ยนจากตามวิธีสวนไดเสีย เปนวิธีมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดซึ่งมีผลใหบัญชีเงินลงทุน
ใน SE-ED สูงขึ้นเนื่องจากผลตางระหวางราคาตลาดและราคาตามบัญชี 

 
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน เทากับ 388 ลานบาท  โดยในระหวางป 2546 บริษัทไดชําระคืน        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 128 ลานบาท  คืนเงินกูยืมระยะยาวชนิดไมมีหลักประกัน  
จากสถาบันการเงิน 163 ลานบาท , ชําระคืนหุนกู NATION # 3 จํานวน 120 ลานบาท ชําระคืนหนี้สินระยะยาวจาก   
การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ 200 ลานบาท โดยบริษัทไดรับเงินกูยืมระยะยาวชนิดไมมีหลักประกันจากสถาบันการ 
เงินเพิ่มขึ้น 150 ลานบาท นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางงวดรวม 40 ลานบาท 

รวมกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน, กิจกรรมลงทุน, และกิจกรรมการจัดหาเงิน  สําหรับป           
2546 เทากับ 66 ลานบาท   เมื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2546 จํานวน 93 ลานบาท ทําใหมี  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 158 ลานบาท   ซ่ึงในระหวางป 2546 มีเงินสดจาย
สําหรับดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดเทากับ 223 ลานบาท และ 44 ลานบาท ตามลําดับ 

 

การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมป 2546 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 
2546 

1. อัตราสวนสภาพคลอง ไดแก 
- อัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 0.91 เทา โดยลดลงจากป 2545  ซ่ึงเทากับ 1.68 เทา  เนื่องจาก      
ผลของการจดักลุมทางบัญชทีี่หุนกู NMG043A ที่จะครบกําหนดในเดือนมนีาคม 2547 เปนหนี้สินหมนุเวียน และดวย
เหตุเดียวกันจึงทําใหอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2546 เทากับ 0.32 เทา ซ่ึง ลดลงจากปม  2545 ที่   
เทากับ  0.53  เทา  
- Cash Cycle บริษัทมีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 185 วัน โดยเพิ่มจากป 2545  ซ่ึงเทากับ 166 วัน  อยู 19    
วัน เนือ่งจากบรษิทัไดทยอยใชวัตถุดิบจากสินคาคงคลังคือกระดาษ Newsprint ในการผลิต โดยมีการสั่งซ้ือในระหวางป
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ลดลงมาก สวนระยะเวลาชําระหนี้เทากับ 40 วัน  โดยเพิ่มขึ้นจากป  2545 ที่เทากับ 44 วัน  อยางไรก็ตามบริษัทมีระยะเวลา
การเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากป 2545 ที่เทากับ 84 วัน เปน 93 วัน  หรือเพิ่มขึ้น 9  วัน 

2. อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร  
- อัตรากําไรขั้นตน ป 2546  เทากับรอยละ 50.19 หรือเพิ่มขึ้นจากป 2545 รอยละ 0.89 เนื่องจากป 2546 บริษัทมตีนทนุ
การผลิตลดลง โดยเฉพาะราคากระดาษซึ่งเปนวัตถุดบิหลักในการผลิตในขณะที่มีรายไดเพิ่มขึ้น 

- อัตรากําไรจากการดําเนินงานป 2546 เทากับรอยละ 9.76 ใกลเคียงกับป 2545  

- อัตราสวนกําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนกอนรายการพิเศษ ป 2546  เทากับ
รอยละ  9.09 และรอยละ 12.87 ตามลําดบั  โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.85 และ รอยละ  3.37  ตามลาํดับ เนือ่งจาก     
ผลการดาํเนินงานที่ดีข้ึนจากรายไดที่เพิ่มขึ้น 

3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
- อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัย และอัตราผลตอบแทนกอนรายการพเิศษตอสินทรัพยถาวร ป 2546  
เทากับรอยละ  4.41 และรอยละ  14.58  ตามลําดับ  โดยเพิ่มขึ้นจากป  2545  เทากับรอยละ 1.61 และ รอยละ  3.58 ตาม 
ลําดบั เนื่องจากบริษัทไดใชทรัพยสินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน ณ 30 ธันวาคม 2546 เทากับ 1.91 เทา โดยลดลงจากป 2545 ซ่ึงเทากับ 2.42  
เทา เนื่องจากบริษทัมีหนี้สินลดลง 328 ลานบาท ประกอบกับสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 330 ลานบาท 

         - อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ในป 2546  เทากับ 2.81 เทา ซ่ึงเพิ่มจากป 2545 ซ่ึงเทากับ 2.41 เทา       
เนื่องจากบรษิัทมรีายไดเพิ่มขึ้นมากประกอบกับบรษิัทมีภาระดอกเบีย้ลดลง  

 ความเหมาะสมของโครงสรางทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษทัมีทนุจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1,616 ลานบาท โดยสวนของทนุไดเพิ่มขึ้นตามลําดับ   
ตั้งแตป 2542 ทั้งจากการเสนอขายหุนสามัญโดยเฉพาะเจาะจง และจากการใชสิทธิเพิม่ทุนของผูถือหุนเดิม และการ 
ใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของพนักงานบริษทั และเมื่อรวมกบัสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 344 
ลานบาทแลวจะเทากับ 1,960 ลานบาท สําหรับสวนของกําไรสะสม เทากับ 104 ลานบาท  จากผลกําไรสุทธิ ป 2546 
จํานวน 151 ลานบาท โดยเดือนสิงหาคมไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถอืหุน 0.25 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 39 
ลานบาท จึงทําใหบริษัทมีกาํไรสะสมเหลือ 112 ลานบาท โดยในไตรมาส 2 ป 2546 บริษทัไดโอนสํารองตาม 
กฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพื่อลดขาดทุนสะสม  ณ ส้ินป 2545 ที่เทากบั 301 ลานบาท ใหหมดไป โดย ณ 31 
ธันวาคม 2546 บริษัทมีสวนของผูถือหุนสุทธิเทากบั 2,223 ลานบาท มีอัตราสวนของหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
เทากับ 1.91  เทา ซ่ึงลดลงจาก 31 ธันวาคม 2545 ที่เทากับ 2.41 เทา  

สําหรับสัดสวนของหนี้สินของบรษิัท แบงเปนสวนของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว จาํนวน 2,878 ลานบาท 
และ 1,376 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 68 และรอยละ 32 ตามลาํดับ  ซ่ึงเมื่อเปรยีบเทียบกับ 31 
ธันวาคม 2545 ซ่ึงมีสัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 34 และรอยละ 66 ตามลําดับ ซ่ึงเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดกลุม 
ทางบัญชีของหุนกู NMG043A จํานวน 1,200 ลานบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดในวันที่ 21 มีนาคม 2547 เปนหนี้สินระยะ  
ส้ัน  ซ่ึงหลังจากบริษัทไดออกหุนกูใหมซ่ึงเปนหุนกูระยะยาว 3-5 ป เพื่อชาํระคืนหุนกูดังกลาวแลวจะทําใหสัดสวนของ 
หนี้กลับมาเปนรอยละ 30 และ รอยละ 70 ตามลําดบั  นอกจากนี้หุนกูที่ออกใหมจํานวน 1,600 ลานบาท นัน้ บริษทัจะ
ทยอยชําระคืนเมือ่ส้ินปที่ 3 , ปที ่ 4 และ ปที่ 5 ปละ 600 ลานบาท , 500 ลานบาท และ 500 ลานบาท ตามลาํดับ ซ่ึง       
จะเหมาะสมกับเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงาน โดย ณ 31 ธันวาคม 2546 จากงบการเงินรวม บริษัทมเีงินเบิกเกิน 
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บัญชีและเงินกูยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 784 ลานบาท เงินกูระยะยาวจํานวน 651 ลานบาท โดยแบงเปนสวนที ่ 
ครบกําหนดชาํระภายใน 31 ธันวาคม 2547 เทากับ 365 ลานบาท และสวนที่ถึงกําหนดชําระตั้งแตป 2548 เปนตนไป  
เทากับ 286 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีหุนกูอีกจํานวน 2,380 ลานบาท จากหุนกู NATION # 3 ที่ทยอยครบกําหนด     
ชําระในป 2547-2548 จํานวน 120 ลานบาท หุนกู NMG043A จํานวน 1,200 ลานบาท ซ่ึงครบกําหนดไถถอนในเดอืน
มีนาคม 2547  และหุนกู NATION055A จํานวน 1,000 ลานบาท  ซ่ึงครบกําหนดไถถอนในเดอืนพฤษภาคม 2548     
โดยเงินกูทั้งหมดเปนเงินกูสกุลเงินบาทยกเวนเงินกูระยะยาวของบรษิทัยอยคือ บริษทั เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด ที่เปนสกุลเงิน USD จํานวน USD 2.582 ลาน  อยางไรก็ตามบรษิัทยอยไดปองกนัความเสี่ยงไวแลวทั้งหมด 

 

ผลกระทบของบรษิัทยอย บริษัทรวม ตอฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษิัท 

เนื่องจากรายไดสวนใหญของกลุมบริษัทประมาณรอยละ 90 เปนรายไดจากบริษัทซ่ึงเปนรายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม จึงมีผลกระทบตอบริษัทไมมาก
นัก 
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ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต   
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ (Printing and Publishing Business) 

เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษทัประมาณรอยละ 93 มาจากธรุกิจส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงมีโครงสรางรายไดมาจากการ
ใหบริการสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 62 ของรายไดของกลุมธุรกิจนี้ ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจและภาวะ 
การแขงขันถือวาเปนปจจัยสําคัญตอรายไดโฆษณาบนสื่อส่ิงพิมพ โดยตลอดระยะป 2546 ภาวะเศรษฐกิจไดฟนตวัอยางตอ  
เนื่อง โดยเฉพาะสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่เริ่มฟนตัวและธุรกิจประเภท Consumer Product เชนโทรศพัทมอืถอื, เครื่อง 
ดื่มบํารุงกําลัง, เครื่องสําอาง ซ่ึงแขงขันอยางรุนแรงทําใหมีการใชงบประมาณในการโฆษณาอยางมาก   สําหรับการแขงขันของ
ธุรกิจหนังสือพิมพในกลุมหนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทย  ไดมีผูผลิตรายใหมคือ  Post Today อยางไรก็ตามจากระยะเวลา  
ที่ผานมาบรษิัทยังคงรักษาความเปนผูนําของหนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทยได ในขณะที่หนังสือพิมพรายวัน คม ชดั ลึก 
บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดบัที่ 3  ในกลุมหนังสือพิมพรายวันทั่วไป  สวนหนังสือพิมพ  The Nation บริษัทวางแผน
การตลาดที่จะเพิ่ม Market Share  ใหเทาหรือมากกวาคูแขงขัน โดยในป 2546  มีปจจัยบวกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน      
ดังนี้  

ปจจัยบวก 

1. การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมวลรวม (GDP) สงผลใหธุรกิจตางๆ มีผลประกอบการดีข้ึนและมีแนว 
โนมลงโฆษณากับกลุมเนชั่นเพิ่มขึ้น เชน ธุรกิจรถยนต, ธุรกิจคาปลีก, โทรศัพทมือถือ ฯลฯ   

2. ตนทุนวัตถุดิบหลักกระดาษ Newsprint  ซ่ึงบริษัทไดส่ังซ้ือไวในราคาต่ําที่สุดในรอบ 10 ป และไดปองกันความเสี่ยงจาก 
อัตราแลกเปลี่ยนไวแลวทั้งหมด  โดย Stock ดังกลาวคาดวาจะใชในการผลิตไดเกือบตลอดป 2547 

3.  อัตราดอกเบี้ยเงินกูจากสถาบันการเงินซ่ึงบริษัทได Refinance โดยการออกหุนกูใหมมีแนวโนมต่ํากวาปกอน ทําใหบริษัทมี
ภาระดอกเบี้ยจายลดลง   

ธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศน (Broadcasting Business) 
โดยโครงสรางรายไดของสื่อโทรทศันและวทิยุมีประมาณรอยละ 6 ของโครงสรางรายไดจากการขายและบริการรวม ซ่ึง

ในป 2546 ธุรกิจวิทยุและโทรทัศนสามารถทาํกําไรได โดยบริษทัยังเนนนโยบายการเปน Content Provider ซ่ึงสามารถผลิต   
รายการตางๆ ใหกับสถานไีดทุกชอง และทกุคลื่น โดยเนนความเปนกลาง, อิสระในการนําเสนอขาว  

ธุรกิจสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Business)   

โดยโครงสรางรายไดของสื่อ Information Technology มีประมาณรอยละ 0.3 ของโครงสรางรายไดจากการขายและบริการรวม 
ซ่ึงธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศคาดวานาจะเติบโตไดในอนาคตมากกวาปจจบุัน เนื่องจากภาครัฐไดวางรากฐานสนบัสนุน    
ใหคนไทยใชเทคโนโลยี่เพิ่มขึ้น 
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13. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
      - ไมมี - 
 



สวนที่ 3 หนาที่ 1 
 

สวนที่ 3 
การรบัรองความถูกตองของขอมูล 

 
1. การรบัรองความถูกตองครบถวนของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูที่ดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี 
  

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหาร
ของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินาของบริษัทและบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได

มอบหมายให นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายวันชัย ศรี
หิรัญรัศมี กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
 

                ชือ่                                              ตําแหนง    ลายมือชือ่ 
 
นายธนาชัย ธีรพฒันวงศ  ประธานคณะกรรมการบริษทั/       
    ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 
นายสุทธิชัย  แซหยุน  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร      
 

นายธนะชัย  สันตชิัยกูล  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร      
 

นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร      
    ผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี 
 
ผูรับมอบอาํนาจ  
 
นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร      
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2. การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลโดยกรรมการอืน่ๆ 

 
“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ

บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให  นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี   เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ     นาย
วันชัย  ศรีหิรัญรัศมี    กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 ชื่อ  ตําแหนง     ลายมือชือ่ 
 

นายปกรณ  บริมาสพร  กรรมการบริษทั /         
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายเชวง  จริยะพสุิทธ์ิ  กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ      

นายนิวัตน  แจงอริยวงศ  กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ      

นายพนา จันทรวโิรจน  กรรมการบริษทั        

นายอดศิักดิ ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการบริษทั        

      MR. PHILIP  REVZIN   กรรมการบริษทั        
 
ผูรับมอบอาํนาจ  
 
นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร      
 

 



เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1 

 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ, ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท 
คณะกรรมการบรษิัท 

ประวัตกิารทํางาน ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง สดัสวนการถือ
หุนในบริษัท  
ณ 31 ธ.ค. 46 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ป พ.ศ. สถานที ่
1.นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานบริษัท 

 
8.60 % - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจประเภททั่วไป 

  มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาการตลาดสถาบันราชภัฎ 
  เชียงราย  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

2519-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   

2.นายสุทธิชัย แซหยุน กรรมการ 
 

8.07 % โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 2514-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   

3.นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการ 
 

0.22 % - ปริญญาโท – พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2522-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป    

4.นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการและ 
เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท 

0.19 % - ปริญญาโท-MBA (Finance) Long Island University New York, USA. 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2538-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   
 

5.นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

0.004 % - ปริญญาโท-วิศวกรรมศาสตร   สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2536-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บจก. ไลทติ้ง แอนด อคีวิปเมนท             

6.นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ กรรมการอิสระ 
และกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ไมไดถือหุนบริษัท โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 2534-ปจจุบัน 
 
 

กรรมการบริหาร บจก. เอส เอส  ที โฮลดิ้ง                    

7.นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ 
และกรรมการ 
ตรวจสอบ 

2.78 % ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สถาบันราชภัฏเชียงราย 
 

2522-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก. กรีนสยาม  

8.นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการ 0.05 % ปริญญาโท-Tuffs University,USA 2527-ปจจุบัน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
9.นายอดิศกัดิ ์ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการ 0.08 % ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร   และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528-ปจจุบัน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
10.นายฟลลิป เรฟซิ่น กรรมการ ไมไดถือหุนบริษัท Bachelor’s Degree Stanford University 

Master’s Degree Columbia University 
2544-ปจจุบัน Dow Jones & Company, Inc., New York 

หมายเหต:ุ กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก ลําดับที่ 1,2,3,4 โดย 2 ใน 4 คนลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทบัตราสําคัญบรษิทั 
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ประวัติผูบรหิารระดับสูงของบริษัท 
ประวัติการทํางาน ชื่อ-นามสกุล อายุ สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท  
ณ 31 ธ.ค. 46 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา 

ป พ.ศ. สถานที ่
1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 58 8.60 % - ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(CEO) 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
     ประเภททั่วไป  มหาวิทยาลัย เอเซยีอาคเนย  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการตลาดสถาบัราชภัฎ 
     เชียงราย  
-    ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

2519-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   

2.นายสุทธิชัย แซหยุน 58 8.07 % พี่ชาย 
นายเทพชัย แซหยอง 

บรรณาธิการอํานวยการ
เครือเนชั่น 

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 2514-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป  

3.นายธนะชัย สันติชัยกูล 50 0.22 % - รองประธานกรรมการ - ปริญญาโท – พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคม
สง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2522-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   

4.นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี 45 0.19 % - กรรมการบริหารฝาย
การเงิน (CFO) 

- ปริญญาโท-MBA (Finance) Long Island University New York, USA. 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2538-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป  
 

5. นายพนา จันทรวิโรจน 44 0.05 % - บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ เดอะเนชัน่ 

ปริญญาโท-Tuffs University,USA 2527-ปจจุบัน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

6. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ 43 0.08 % - บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ คม ชัด ลกึ 
และ Nation Channel 

ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร   และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528-ปจจุบัน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

7. นายเทพชัย หยอง 
 

48 0.06 % นองชาย 
นายสุทธิชัย แซหยุน 

บรรณาธิการเครือเนชัน่ ปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

หมายเหต ุ 1. ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมายระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง  

    กอนวันยื่นรายงานเปดเผยขอมูลเพิ่มเตมิของผูบรหิาร   -ไมม-ี 

2. หนี้สินที่ผูบรหิารมีอยูกับบริษัท หรือบริษทัในเครอื    -ไมม-ี 

3. สวนไดเสียของผูบริหารในบริษัท (ยกเวนการถือหุนบริษัท)               -ไมม-ี 
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ขอมลู - ความสัมพันธระหวางกรรมการ ผูบริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชนรวม  ณ 31 ธันวาคม 2546 
 

 บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอื่น / บริษัทที่เกี่ยวของ 
 NMG NBC NIT NDM NRN NBI NED NEE YNIS TP NPC NT SE-ED NP NIL NTR NIC MWT DGW NR BCN 

นายธนาชยั ธีรพัฒนวงศ X  
// 

X  
// 

X  
// 

X  
// 

X  
// 

X  
// 

X  
// 

X 
// 

X 
// 

X 
// 

X 
 //  

X 
 //  

X 
// 

X 
// 

X 
 

X 
 //  

X X 
// 

X 
// 

X 
// 

X 
// 

นายสุทธชิัย แซหยุน // // // // // // // //   // // / // // // //     
นายธนะชัย สันตชิัยกูล // // // // // // // //   // //  // // // //     
นายวันชัย ศรีหิรัญรัศม ี // // // // // // // //         //     
นายฟลลิป เรฟซิ่น /                     
นายเชวง จรยิะพิสุทธิ ์ /                     
นายปกรณ บริมาสพร /                     
นายนิวัตน แจงอรยิวงศ /                     
นายพนา จันทรวิโรจน /   /                  
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ /   /                  

         หมายเหตุ : /  = กรรมการ    X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการบริหาร  

 
  สัดสวนการถือหุน  สัดสวนการถือหุน 
บรษิัทยอย  ณ 31 ธ.ค. 46 %     บรษิัทอื่น / บรษิัทที่เกี่ยวของ ณ 31 ธ.ค. 46 % 
NBC บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     TP บริษัท ไทยพอรทัล จํากัด ถือหุนผาน NDM 19.00% 
NIT บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     NPC 

* 
บริษัท เนชั่น พรินติ้ง คอมเพล็กซ จํากัด ถือหุนโดยตรง 19.00% 

NDM บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     NT * บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด ถือหุนโดยตรง 19.00% 
NRN บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ถือหุนผาน NBC 99.97%     SE-

ED 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยตรง 18.41% 

NBI บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ถือหุนโดยตรง 99.93%     NP บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด ถือหุนโดยตรง 18.00% 
NED บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง 98.70%     NIL* บริษัท เอ็นพีจี อินเตอรเนชั่นแนล แลงเกวท จํากัด ถือหุนผาน NP 18.00% 
NEE บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง 50.00%     NTR บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด ถือหุนผาน NP 17.99% 
        NIC บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ถือหุนโดยตรง 17.99% 
บรษิัทรวม        

MWT 
บริษัท มีทเวิลดเทรด จํากัด ถือหุนผาน NDM และ TP 12.20% 

YNIS บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ถือหุนโดยตรง 44.98%     
DGW 

บริษัท ดิจิตอลเวฟ จํากัด ถือหุนผาน NDM และ TP 11.30% 

        NR บริษัท นารายณภัณฑดอทคอม จํากัด ถือหุนผาน NDM และ TP 9.40% 
        BCN บริษัท บิสซิเนสคอมเมอรเชียลเน็ตเวิรคส จํากัด ถือหุนผาน NDM และ TP 6.60% 
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หมายเหตุ   * หมายถึง ปจจุบันไมไดดําเนินธุรกิจแลว 
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