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สวนท่ี 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

ขอมูลเกี่ยวกับกลุมบรษัิท  

กลุมบรษิัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (กลุมบริษัท) กอต้ังโดยผูบริหารคนไทยซึ่งไดเริ่มตนประกอบ
ธุรกิจผลิตหนังสอืพิมพ “The Nation” ในป 2519 และตอมาไดขยายธุรกิจโดยจัดตั้งบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อตางๆ 
อยางตอเนื่อง ปจจุบันกลุมบริษทัประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุม คือ กลุมสื่อผลิตสิ่งพมิพ ไดแก หนังสือพมิพ นิตยสารและพ็อค
เก็ตบุคส  และกลุมสื่อภาพและกระจายเสียง คือ รายการวิทยุ โทรทศัน และสื่ออ่ืนๆ เชน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสรุป
ลักษณะการประกอบธุรกิจไดดังนี้ 

1. ธุรกิจสื่อสิ่งพมิพ: บริษัทและบริษัทยอยเปนผูผลิตและจําหนายสือ่หนังสือพมิพ นิตยสารและ พ็อคเก็ตบุคส โดยแบงการ
ดําเนินงานออกเปน 3 ประเภท คือ ธุรกิจการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพและนติยสาร ไดแก “The Nation” “กรุงเทพธุรกิจ” 
“คม ชัด ลึก” “เนช่ันสุดสัปดาห” “กรุงเทพธุรกิจ Bizweek” เปนตน ธุรกิจนําเขาและผลิตสิ่งพิมพทางการศึกษา เชน “English 
for you” “Disney World of English” “Scooby Doo” “Doraemon” “Digimon” เปนตน และธุรกิจผลิตพ็อคเก็ตบุคส โดยไดรับ
ลิขสิทธิทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน As The Future Catches You, Hillary เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังรับพมิพและจัด
จําหนายหนังสือพิมพตางประเทศ ไดแก “The Yomiuri Shimbun” และ “The Asian Wall Street Journal”  และเปนตัวแทนจัด
จําหนายนิตยสารตางประเทศ เชน “Far Eastern Economic Review (FEER)” “Business Week” เปนตน 

2.   ธุรกิจดานสือ่กระจายภาพและเสียง:  ประกอบดวย  2  สายธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตรายการโทรทศันและ ผลิตรายการวิทยุ      
ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัท โดยเปนผูผลิตหรือรวมผลิตรายการใหกับสถานโีทรทัศนชองตางๆ และ Free TV ไดแก 
ชอง 3     “ผมชอบยามเชา”, ชอง 7 “ขาวเชาวันนี้”, ชอง 9  รายการขาวเศรษฐกิจ “เขียวยกแผง” ชอง 11 รายการ “เจาะเรื่อง
เมืองไทย” เปนตน และ Cable TV ไดแก TTV ชอง 1ซึ่งเปน Nation Channel 24 ช่ัวโมง,  WE TV 9 จังหวัดเชียงใหม,  NAT TV  
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาผานระบบดาวเทียม เปนตน สาํหรับรายการวทิยุบริษัทยอยเปนผูผลิตรายการวิทยุใหกับ
สถานีวิทยุตางๆ เชน F.M 90.5, F.M 89.5, A.M 1107   

 ธุรกิจดานอื่น: ไดแกธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งดําเนินธุรกิจพัฒนาเว็บไซตขาวสาร
ขอมูล เชน   www.nationgroup.com  www.bangkokbiznews.com www.nationchannel.com www.nationbooks.com เปนตน   

 ในชวงป 2545-2547 บริษทัมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องสําหรับผลการดําเนินงานป 2547 บริษทัมีกําไรจากการ
ดําเนินงาน 180 ลานบาท หากรวมรายการตั้งสํารองหนีส้งสัยจะสูญและสํารองสินคาเสื่อมสภาพ 66 ลานบาท บรษิัทมกํีาไร
สุทธิเทากับ 114 ลานบาท โดยในป 2547 บริษัทมีรายไดรวม 3,389  ลานบาท สวนตนทุนขายและคาใชจายรวม 2,974 ลานบาท 
โดยรายไดจากโฆษณาเพิม่ขึ้นรอยละ 13 รายไดจากการจําหนายสิ่งพมิพเพิม่ข้ึนรอยละ 5 สวนตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 24 มา
จากตนทุนกระดาษและปรมิาณการใชกระดาษที่เพิม่ข้ึน รวมทั้งตนทนุจากหนังสือพมิพฉบบัใหม “Bizweek”  สําหรบัคาใชจาย
ในการขายและบริหารเพิม่ข้ึนรอยละ 6 สวนใหญเกิดจากตนทุนการขนสงเพิม่ขึ้นตามภาวะของราคาน้ํามันในประเทศ และจาก
คาใชจายโครงการในชวงครึ่งปหลัง ไดแก กจิกรรมเปดตัวและประชาสัมพันธหนังสอืพิมพ Bizweek , โครงการ”72 พรรษา 
มหาราชินี 72 ปทองแหงสตรีไทย” เปนตน เพื่อชวยสงเสริมรายไดจากการขายโฆษณาและจัดจําหนายใหเพิ่มขึน้  
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บริษัทที่ออกหลกัทรพัย 

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

พิมพหนังสือพิมพ, พอคเก็ตบุคส,  จัดรายการวิทยุ  โทรทัศน  และธุรกิจอ่ืน ไดแก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

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 
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1.   ปจจัยความเสี่ยง 
 
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบริษัท และหรือผูลงทุนอยางมี
นัยสําคัญ  ซึ่งบริษัทไดมีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1  ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่สําคัญของธุรกิจหนังสือพิมพคือกระดาษคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 80 - 85  ของตนทุนวัตถุดิบ

รวม  โดยกระดาษจัดเปนสินคาประเภท Commodity  ที่มีการเปล่ียนแปลงทางดานราคาแปรผันตามความตองการของผูบริโภค
และปริมาณการผลิตของผูผลิต (Demand & Supply) ซึ่งเปนปจจัยหลักในการกําหนดราคาอางอิงในตลาดโลก  ดังนั้นบริษัทจึง
มีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ  ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตและกําไรสุทธิของบริษัท 

อยางไรก็ตามจากประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพและการติดตามราคากระดาษอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลานานกวา 
32 ป  ทําใหฝายบริหารเขาใจในวงจรของราคากระดาษเปนอยางดี  เชนเมื่อมีการคาดการณการเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ  ฝาย
บริหารจะพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบลวงหนา  หรือสรางความยืดหยุนในการเพิ่มหรือลดจํานวนหนาหนังสือพิมพในสวนที่ไมถือ
เปนสาระสําคัญเพื่อลดตนทุนเปนตน   โดยในป  2547 ที่ราคากระดาษเริ่มปรับตัวข้ึนนั้น  ไมมีผลกระทบตอตนทุนผลิตมากนัก  
เนื่องจากบริษัทไดสั่งซื้อและทยอยสํารองปริมาณกระดาษที่ตองการใชไวแลวต้ังแตป 2545 - 2546 ซึ่งเปนปที่ราคากระดาษใน
ตลาดโลกลดลงอยางมาก   สวนป 2548  บริษัทคาดการณวาราคากระดาษจะเริ่มคงที่และลดลงในชวงปลายป  ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอตนทุนการผลิตบาง  อยางไรก็ตามบริษัทมีแผนการในการบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เชน การลดจํานวน
หนาหนังสือพิมพหรือลดจํานวนหนาสี  หรืออาจจะพิจารณาปรับราคาขาย เปนตน ดังนั้นราคากระดาษยังไมมีผลกระทบอยาง
เปนนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตของบริษัท   

1.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในปจจุบันเปนแบบลอยตัว (Managed Float) ซึ่งการกําหนดราคาขึ้นอยู

กับปริมาณความตองการของเงินสกุลนั้นๆ  ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจจึงมีผลตอ
บริษัทในสวนของตนทุนการผลิต  เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระดาษหนังสือพิมพซึ่งนําเขาจากตางประเทศคิดเปน
รอยละ 90 - 95 ของปริมาณกระดาษทั้งหมด และมีตนทุนเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ  บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของ
คาเงินบาทในการซื้อกระดาษจากตางประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Hedge) โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward Contract) ทันทีที่มีรายการสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ  โดยในป 2547  บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ครอบคลุมสําหรับคากระดาษนําเขาทั้ง 100% แลว   

1.3  ความเสี่ยงดานการรักษาบุคลากรท่ีมีประสบการณและความสามารถ 
ตามที่บริษัทมีฝายบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ  ทั้งฝายบรรณาธิการ, การตลาด, การจัดจําหนายและการเงิน 

ซึ่งทุกสวนงานลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ  โดยมีการสงเสริมและสนับสนุนรวมทั้งการกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบใหผูบริหารในระดับรองๆ ลงมาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได  โดยอยูภายใตโครงสรางที่กระจาย
ความสําคัญ  ความรับผิดชอบและภาระหนาที่  ดังนั้นหากบริษัทขาดบุคลากรสําคัญทานใดทานหนึ่งไปจะไมกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผูบริหารในระดับสูงสุดไดจัดสรรและแบงงานถายทอดตอกันไปถึงผูบริหารในระดับรองลงมา
อีก 3-4 ระดับ 
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สวนการพัฒนาบุคคลากรดานกองบรรณาธิการไดเนนการพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยไมตดิ
กับตัวบุคคล  สงผลใหความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมีนอยและมีผลกระทบตอบริษัทไมมากนัก  โดยบุคคลากรหลักในกอง
บรรณาธิการสวนใหญรวมงานกับบริษัทมาตั้งแตเริ่มกอต้ังหนังสือพิมพ  โดยปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The 
Nation, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  และ คม ชัด ลึก ประกอบดวยผูสื่อขาว  ผูเขียนขาว บรรณาธิการ  ชางภาพ รวม
ประมาณ 760 คน 

นอกจากนี้บริษัทยังใหผลประโยชนกับพนักงานทุกระดับโดยการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) อายุ 5 ป  
ใหแกพนักงานทุกคน ซึ่งจะทําใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัทดวย 

1.4  ความเสี่ยงทางดานนโยบายการเงิน 
บริษัทมีความเสี่ยงในการตั้งสํารองหนี้สูญเปนไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินคือบริษัทมีนโยบายการจัดเก็บหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    โดยพิจารณาตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะไมสามารถ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ไดโดยประมาณการจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต  และ
บริษัทมีนโยบายลดสัดสวนของลูกหนี้การคาที่มีอายุเกินกวา 12 เดือนใหมากที่สุด  โดยลูกหนี้ที่มีอายุเกินกวา 12 เดือนซึ่งบริษัท
ไมไดต้ังสํารองหนี้สูญครบตามจํานวนนั้น  เนื่องจากลูกหนี้ดังกลาวยังคงมีกิจกรรมทางการคารวมกับบริษัทและไดทยอยชําระ
หนี้แกบริษัท  อยางไรก็ตามบริษัทยังมีหนวยงานเรงรัดหนี้สินซึ่งทําหนาที่ในการติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางตอเนื่อง   

1.5  ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก 
บริษัทมีแหลงเงินทุนคงเหลือจากการดําเนินงานเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจากกําไรกอนดอกเบี้ย, ภาษีและคาเสื่อม

ราคา (EBITDA)  ในป  2547 รวมเทากับ  600-650 ลานบาท  นอกจากนี้บริษัทยังมีแหลงเงินทุนภายนอกอ่ืน ไดแก  วงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ   โดย ณ  31  ธันวาคม  2547  บริษัทมีวงเงินสินเช่ือรวม  2,841  ลานบาท และมี
ยอดใชวงเงินสินเช่ือเพียง 1,131  ลานบาท  ดังนั้นคงเหลือวงเงินที่สามารถใชไดอีก 1,710 ลานบาท  นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินทุน
ที่จะเกิดจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในการซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเดิมและพนักงานอีกประมาณ 577  ลาน
บาท  และยังมีแหลงเงินทุนจากการเพิ่มทุนใหกับนักลงทุนสถาบันแบบเฉพาะเจาะจง  ซึ่งบริษัทไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนไวแลวจํานวน 40 ลานหุน  ซึ่งหากเสนอขายที่ราคา 12-15 บาทตอหุน  คาดวาจะไดเงินทุนประมาณ  480-600  ลานบาท   
รวมถึงเงินลงทุนในหุนสามัญบริษัท ซี – เอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  จํานวน  46.38  ลานหุน  ซึ่งราคาปด ณ 31 ธันวาคม 2547 
เทากับ 5.35   บาท คิดเปนมูลคาตลาดประมาณ  248 บาท        

1.6  ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานของบริษัทยอย 
1.6.1 ธุรกิจโทรทัศนดําเนินการโดยบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด  ซึ่งถือหุนโดยบริษัทรอยละ 99  

ในป 2547  อัตราสวนของรายไดจากธุรกิจโทรทัศนคิดเปนรอยละ 7  ของรายไดจากการขายและบริการรวม  โดยบริษัทมีรายได
จากการขายโฆษณาในรายการที่ผลิตหรือรวมผลิตใหกับสถานีโทรทัศนชองตางๆ  ไดแก  ชอง 3, ชอง 7, ชอง 9  และชอง  11,  
รวมทั้งสื่ออ่ืนๆ ไดแก TTV 1, WE TV 9 และ NAT TV โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงผังรายการจากเจาของสถานี  อยางไรก็ตามรายไดจาก Free TV ในป 2547 คิดเปนเพียงรอยละ 1 ของรายไดจากการ
ขายและบริการรวม  สวนการผลิตรายการขาว 24  ช่ัวโมงในนามของ  “Nation Channel”  เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไท
ทีวี (TTV) ชอง 1  และชองขาวทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม WE TV 9  นั้น   รายไดของบริษัทจะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของ
เศรษฐกิจ  อยางไรก็ตามบริษัทยังสามารถหารายไดเพิ่มเติมจากการรับจางผลิตรายการหรือขายขอมูล (Content) ใหกับ
ผูประกอบการ Free TV และเคเบิลทีวีทั้งในและตางประเทศโดยไมผูกติดกับสถานีใดสถานีหนึ่ง   
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1.6.2 ธุรกิจวิทยุดําเนินการโดยบริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอร
ปอเรช่ัน จํากัด รอยละ 99  โดยดําเนินการเชาเวลาหรือแบงรายไดโฆษณาจากผูประมูลสถานีอีกทอดหนึ่ง  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการถูกแทรกแซงจากเจาของสถานีซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทยอยดังกลาว  อยางไรก็ตามรายได
จากธุรกิจวิทยุคิดเปนเพียงรอยละ 1  ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษัท  นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลมี
แนวโนมการเปดเสรีของคล่ืนวิทยุเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  โดยกําหนดใหมีการคัดเลือกและต้ังคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช) ซึ่งเปนองคกรอิสระทําหนาที่กํากับดูแลและพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ซึ่งจะเปนสวนสนับสนุนใหบริษัทมีโอกาสเปนเจาของคลื่นวิทยุ  สงผลใหบริษัทมีตนทุน
ลดลงและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น  

1.7  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
เนื่องจากบริษัทเนนการเปนผูใหบริการขอมูล (Content Provider)  ซึ่งสามารถผลิตขอมูลขาวสารใหแกทุกๆ สื่อไมวา

จะเปนสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน  หรืออินเตอรเน็ต ดังนั้นบริษัทจึงไมมีความจําเปนที่จะตองลงทุนสูงดานระบบเกี่ยวกับ
โครงขายและอุปกรณ (Network and Hardware) มากนัก  ดังนั้นไมวาเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรกลุมผูตองการ
ขาวสารยังคงมีความตองการบริโภคอยู  ซึ่งบริษัทมีฐานขอมูลที่สามารถใหบริการไดในทุกๆ สื่อ  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนอยมาก 

1.8  ความเสี่ยงจากการดอยคาของลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทท่ีเกี่ยวของ 
  เงินใหกูยืมใน บริษัท เอ็นพีจ ี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด (NTR)  โดยปจจุบัน NTR ยังคงดําเนิน

ธุรกิจใหบริการโรงแรม Majestic Beach Resort ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว  ที่ชายหาดหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ  มี
หองพัก 124  หองและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หองจัดเลี้ยง  หองประชุมสมัมนา โดย ณ 31 ธนัวาคม 2547 บรษิัทและ
บริษัทยอยมีเงินใหกูยืมและรายการลูกหนี้คงคางของ NTR  รวม  496.16 ลานบาท  ซึ่งเปนจํานวนที่คงคางยกมาตั้งแต  31 
ธันวาคม 2545    โดย  NTR มีแผนที่จะดําเนินการขายทรัพยสิน คือ  ที่ดิน  และสิ่งปลกูสรางอาคารโรงแรมเพื่อนาํเงินมาชําระ
หนี้  โดยแผนดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาเงื่อนไขดานราคา  อยางไรก็ตามในระหวางพิจารณาขายทรัพยสนิดังกลาวกลุม
บริษัทไดพยายามใชประโยชนจากบริการของโรงแรมใหมากที่สุด  โดยการจัดเลี้ยงลูกคาและสมัมนาในชวงนอกฤดูกาล
ทองเที่ยว    ณ 31 ธันวาคม  2547 บริษัทฯ (NMG)  มีเงินใหกูแก NTR รวม 438.35  ลานบาท (รายละเอียดอยูใน
รายการระหวางกนั)  โดยยอดคงคางดังกลาวเทากับ ณ 31 ธันวาคม 2545  รายการลูกหนีค้างชําระ ณ 31  ธันวาคม 2547 ระหวาง
บริษัทฯ กับ NTR เทากับ 160 ลานบาท  โดยรายการดังกลาวจํานวน 67.17  ลานบาท  เปนรายการที่บริษทัฯ เรียกเก็บผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนตั้งแตป  2540 – 2541 สวนที่เหลืออีก 92.83  ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ  (รายละเอียดอยูใน
รายการระหวางกนั)  และยอดคงคางระหวาง NI กับ NTR เทากับ 68.13 ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ (รายละเอียดอยู
ในรายการระหวางกัน)  โดยยอดคงคางดังกลาวลดลงจาก 31 ธันวาคม 2546  อยูเทากับ  4.60  ลานบาท  อยางไรก็ตามจนถึง ณ 
วันที่ 31  ธันวาคม 2547  บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรบั NTR ไปแลวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ  169.9  ลานบาท  
ดังนั้นคงเหลือรายการลูกหนี้คางชําระสทุธิ  57.81  ลานบาท  ฝายบรหิารของบริษทัเช่ือวาคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสําหรบั NTR ที่
ไดตั้งไวแลวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547  มีจํานวนเพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนสําหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้และ
ต๋ัวเงินรับรวมทั้งเงินใหกูยืม  เนื่องจาก NTR มีแผนที่จะดําเนินการขายทรัพยสิน  (ที่ดินและอาคารโรงแรม)  เพื่อนํามาชําระหนี้
ใหกับบริษทัและบริษัทยอยในอนาคต  ซึ่งในขณะนี้ NTR กําลังพิจารณาเงื่อนไขดานราคา  

   โดยงบการเงินลาสุด ณ 31 ธันวาคม 2546 NTR   มีรายได  46.48  ลานบาท ตนทุนขาย  10.84  ลานบาท  และ
คาใชจายในการขายและบริหาร 13.46  ลานบาท  คงเหลือเปนกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย, ภาษี และคาเสื่อมราคา 
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(EBITDA) เทากับ  22.17  ลานบาท  คาเสื่อมราคา 22.94  ลานบาท  เปนผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 0.76  ลานบาท   และเมื่อ
หักดอกเบี้ยจายประมาณ 8.35  ลานบาท ทาํให NTR มีผลขาดทุนสุทธิ  9.11  ลานบาท   

 

1.9  ความเสี่ยงเรือ่งผลกระทบตอสดัสวนการถือหุนของผูถือหุน 
บริษัทไดจัดสรรหุนสามัญไวในอนาคตเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทซึ่ง

ออกใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 39,753,720 หุน   ซึ่งจนถึง 31 ธันวาคม 2547  มีผูใชสิทธิจํานวน  738,997 หุน  คงเหลือ  
39,014,723 หุน  ดังนั้นหากมีผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคตจะทําใหเกิดผลกระทบดานสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน
ลดลง  ซึ่งผลกระทบนี้จะข้ึนอยูกับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนเดิม   
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1      ความเปนมา 

บริษัทเริม่ประกอบธุรกิจผลิตหนังสือพมิพ “The Nation” ในป 2519 ภายใตช่ือ “บริษทั บสิซิเนสรีวิว จาํกัด”  ดวยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท 
ตอมาในป 2531 บริษทัไดเปลี่ยนช่ือเปน “บริษทั เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป จํากัด” และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปเดียวกัน  
บริษัทไดขยายธุรกิจอยางตอเนื่องโดยการเขาลงทุนในบริษทัตางๆ  ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อและธุรกิจที่เก่ียวของและไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท เนช่ัน 
มัลตมิีเดีย กรุป จาํกัด (มหาชน)” ในป 2539   ปจจุบนับริษทัดําเนินธุรกิจโดยแบงเปน 2 สายธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ และ ธุรกิจสื่อกระจายภาพ
และเสียง โดยมีทนุจดทะเบียน 2,500 ลานบาท และทุนชําระแลว 1,623.81 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทีส่ําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
และการบรหิารงานดังนี้ 

 ดานเงินทุนของบริษัท 

 ในป   2541 –  2542   บริษัทไดเพิ่มทุนจํานวน  40  ลานหุนเสนอขายใหกับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง  โดยจัดสรรใหกับสถาบันการเงินและ
พันธมติรทางธุรกิจ เชน Dow Jones & Company Inc., New York เปนตน นอกจากนี้ บริษัทยังไดเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทรวม 2 ครั้ง จํานวน 
65.50 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท 

 ในป 2543 บริษทัไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบรษิัทจัดสรรใหกับพนักงานรวมทั้งสิน้ 7,886,744 หนวย ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 
2547 พนักงานของบริษัทไดใชสิทธติามใบสาํคัญแสดงสิทธิจํานวน 4,284,700 หนวย คงเหลือ 3,602,044 หนวย นอกจากนี ้บริษทัไดมกีารระดมทนุโดย
เสนอขายหุนกูชนดิทยอยคืนเงินตนเสนอขายใหกับนกัลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 500 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป โดยทยอยจายชําระคืนทุก 6 เดือน 
จํานวน 5 งวด ตั้งแตป 2546-2548 ปจจุบนั ณ 31 ธันวาคม 2547        คงเหลือ 60 ลานบาท 

 ในป 2544 บริษทัไดมีการออกหุนกูโดยเสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป จาํนวน 1,200 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป จายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และครบ
กําหนดในเดือนมนีาคม 2547 วัตถุประสงคเพื่อชําระคืนหุนกูเดิมที่ครบกําหนดและชําระคืนเงินกูระยะสัน้บางสวน ซึ่ง ณ วันครบกําหนด วันที ่ 21 ม.ีค. 
47  บริษทัไดชําระคืนครบถวนแลว 

 ในป 2545 บริษทัไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหกบัผูถือหุนเดิมรวมทั้งสิน้ 39,426,525 หนวย อัตราการใชสทิธิ 1 
ใบสําคัญแสดงสทิธิตอ 1 หุนสามญั ราคาใชสทิธิหุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธมิีอายุ 5 ป ใชสทิธิครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 และสามารถ
ใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวันที่ 23 สงิหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 
2547 มีผูถือหุนเดิมใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิจํานวน 411,802 หนวย คงเหลือ 39,014,723 หนวย และในปเดียวกัน บรษิัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผู
ถือ ประเภทไมมหีลักประกัน ไมดอยสิทธิและมผีูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ครบกําหนดไถถอนในวนัที ่ 30 พฤษภาคม 2548 
โดยจายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน      วัตถุประสงคเพื่อชําระคืนเงินกู (Refinancing) และสํารองเปนเงินทุนหมนุเวียน  

 ในป 2546 ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546 ไดมมีติใหบริษทัโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพื่อลด
ขาดทุนสะสม ณ สิ้นป 2545 ซึ่งเทากับ 301 ลานบาทใหหมดไป จึงทาํให ณ 31 มีนาคม 2546 สวนเกินมูลคาหุนลดลงจากสิ้นป 2545 ที่เทากับ 607 ลาน
บาท เหลือ 345 ลานบาท และมีกําไรสะสมเทากับ 23 ลานบาท และในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน 0.25 บาทตอ
หุน และไดจายเงินปนสําหรับงวดบัญชี 1 กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2546 หุนละ 0.30 บาท ในเดือน พฤษภาคม 2547   

ในป 2547 บริษทัไดออกหุนกูจาํนวน 1,600 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนทัว่ไปประเภทระบุช่ือผูถือ ไมดอยสิทธิ  ไมมหีลักประกนั และมี
ผูแทนผูถือหุนกู โดยแบงหุนกูเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 จํานวน 600 ลานบาท  อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนวันที ่26 กุมภาพันธ 2550 และชุดที่ 2 เปนหุนกู
ชนิดทยอยคืนเงินตน จํานวน 1,000 ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 26 กุมภาพนัธ 2552 โดยชําระคืนเงินตนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 
จํานวน 500 ลานบาท และ วนัที่ 26 กุมภาพันธ 2552 จํานวน 500 ลานบาท  
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ในเดือน กันยายน 2547 บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน หุนละ 0.25 บาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีทนุชําระแลว 
1,623.81 ลานบาท สวนเกินทูลคาหุน 345.75  ลานบาท และกําไรสะสม 123.54  ลานบาท  

 ดานการดําเนินธุรกิจ 

เดือนตุลาคม ป 2544  บริษทัไดออกหนังสือพมิพรายวัน คม ชัด ลึก ซึ่งเปนหนังสอืพิมพที่เขาถึงผูอานทุกระดับ โดยครอบคลุมเนื้อหาทุก
ประเภท ทั้งการเมอืง, สังคม, เศรษฐกิจ, กีฬา, และบันเทิง โดยมีรูปแบบการนําเสนอทั้งสกูปพิเศษและบทวเิคราะหจากคอลัมนิสตผูมากดวยประสบการณ  

ในเดือนตุลาคม 2545 กลุมเนชั่นไดเปดตัวธุรกิจการผลิตหนังสือพ็อคเก็ตบุคสภายใตช่ือ บริษัท เนช่ันบุคส  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดย
บริษัทถือหุน 99% ซึ่งบริษัทมีความพรอมทั้งดานบคุลากร เนื้อหา อุปกรณการพมิพ สื่อโฆษณา เครือขายดานการจัดจําหนาย และความสมัพันธที่ดีกับ
สํานักพมิพตางๆ ทั่วโลก 

เดือนมิถุนายน 2547  บริษัทไดออกหนังสือพมิพ กรุงเทพธุรกิจ “Biz Week”  ซึ่งเปนหนังสือพมิพธุรกิจรายสัปดาห ที่ไดรวบรวมและคัดกรอง
ขาวสารดานเศรษฐกิจ-ธุรกิจในรอบสปัดาห รวมทั้งเกาะติดประเด็นรอนทางเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ พรอมบทวิเคราะหเจาะลึกจากคอลัมนิสตช่ือ
ดัง โดยเปนหนังสือพมิพที่สามารถอานเขาใจงาย และใหขอมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจทีห่ลากหลายเหมาะกับนักธุรกิจรุนใหม และผูประกอบกิจการทุก
ขนาดที่กลาคิด กลาทํา หรือผูสนใจเรื่องธุรกิจทั่วไป 

 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษัิท บรษัิทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนซึ่งครอบคลุมสื่อตางๆ ครบวงจร ไดแก หนังสือพิมพรายวัน, หรือหนังสือพิมพรายสัปดาห , 
นิตยสาร, พ็อคเก็ตบุคส รายการวิทยุ โทรทัศน และดานสารสนเทศ โดยแบงการดําเนินงานเปน 2 กลุมธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสิ่งพิมพ และ ธุรกิจสื่อกระจาย
ภาพและเสียง ซึ่งนอกจากจะบริหารงานโดยบริษัทเองแลวยังแบงเปนบริษัทยอยตางๆ เพื่อใหเกิดการบริหารงานที่คลองตัว และเปนการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ ความรับผิดชอบไปสูผูบริหารในระดับรองๆลงไป เพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจแตละกลุมในอนาคต โดยแนวทางในการปฏิบัติงานยัง
เปนไปตามนโยบายหลักซึ่งกําหนดโดย  คณะกรรมการบริษัท 
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โครงสรางการประกอบธุรกิจ และ การถือหุนของกลุมบริษัทเนชั่น 
บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจแบงตามกลุมธุรกิจดังนี้ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2547 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                                                                                                        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจหลัก ธุรกิจ

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง 

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 เรดิโอ เน็ทเวอรค (NRN) 
ทุนชําระแลว   3   ลานบาท 

99.94% 

98.70% 

50.00% 

44.98% 

99.99% 

99.98% 

99.99% 

99.99% 
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โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 
โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย สําหรับ 3 ป คือ 2545 – 2547                  

: ลานบาท 
รายไดจากการขายและบริการรวม ถือหุน 

รอยละ 
 

2545 
รอยละ  

2546 
รอยละ  

2547 
รอยละ 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ        
บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
:  รายไดจากการขายโฆษณา 
:  รายไดจากการขายหนังสือพิมพ 
:  รายไดจากการพิมพ    
:  รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพ    
    ตางประเทศ    
:  รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายบัตรเติมเงิน 
   โทรศัพทมือถือ 
รวม 

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 

 
1966.64 
606.11 
68.27 

 
52..75 

 
57.02 

2,750.79 

 
71.49 
22.03 
2.48 

 
1.92 

 
2.08 

100.00 
บ. เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

98.70 
 

 
7.74 

 
100.00 

 
5.06 

 
100.00 

 
13.97 

 
100.00 

บ. เนช่ัน เอ็กมอนทเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด:  
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพ (การตูน) 
และ ผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

50.00 
 
 

 
44.13 

 

 
100.00 

 

 
125.12 

 
100.00 

 
159.15 

 
100.00 

บ. เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
:  รายไดจากการผลิตและจําหนายพอคเก็ตบุคส 

99.94 
 

 
- 

 
- 

 
49.87 

 
100.00 

 
44.25 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ  2,486.13 94.60 2,647.17 93.22 2,968.16 92.56 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง        
บ.เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ันจํากัด 
:  ผลิตรายการโทรทัศน 

99.94  
107.28 

 
100.00 

 
157.04 

 
100.00 

 
205.59 

 
100.00 

บ.เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด 
:  ผลิตรายการทางวทิยุ 

99.99  
17.93 

 
100.00 

 
26.60 

 
100.00 

 
29.99 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและเสียง  125.21 4.74 183.64 6.47 235.58 7.35 

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ        
บ.เนช่ัน อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด 
: รายไดจากการใหบริการขอมูลขาวสารระบบ
คอมพิวเตอร 

99.99  
0.08 

 
100.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บ. เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 
: รายไดจากการใหบริการ website 

99.99  
16.53 

 
100.00 

 
8.81 

 
100.00 

 
3.01 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  16.61 0.63 8.81 0.31 3.01 0.1 

รายไดจากการขายและบริการ-สุทธิ  2,627.93 100.00 2,839.61 100.00 3,206.75 100.00 

รายไดคาเชาและบริการ - สุทธิ  35.42 1.22 31.83 1.01 32.16 0.95 
ดอกเบ้ียรับ  31.67 1.09 8.59 0.27 2.58 0.08 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร  103.81 3.58 42.75 1.36 3.15 0.09 
กําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการของตลาด    125.67 3.95 47.40 1.40 
สวนไดเสียในกําไรสุทธิของบริษัทยอยและบริษัทรวม   0.00 0.00 3.44 0.11 2.25 0.06 
รายไดอ่ืน  97.22 3.36 94.66 3.01 94.68 2.79 
รายไดรวม  2,896.05 100.00 3,146.55 100.00 3,388.97 100.00 

หมายเหตุ : - รายไดจากการจําหนายหนังสือ Pocket Book ซึ่งดําเนนิการโดยบริษัท เนชั่น บุคส  อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด ไดเริม่ดําเนินธุรกจิตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2545 
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3.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภณัฑ   
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทสามารถจําแนกตามประเภทของกลุมธุรกิจหลกัไดดังตอไปนี ้
  3.1 ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ (Printing and Publishing Business) 
  3.2 ธุรกิจดานกระจายภาพและเสียง (Broadcasting Business) 

 นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดแก ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  
Technology) เปนตน 

3.1 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
ลักษณะผลติภัณฑหรือบริการ 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพและใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ โดยเปน ผู
พิมพและผูจัดจําหนายส่ิงพิมพทั้งหนังสือพิมพและนิตยสาร อันประกอบไปดวย 

หนังสือพิมพ ลักษณะผลติภัณฑ 
ผูผลิตและผูจัดจําหนาย  
The Nation หนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายวัน 
กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพธุรกจิภาษาไทยรายวนั 
คม ชัด ลกึ หนังสือพิมพภาษาไทยรายวัน โดยนําเสนอขาวทั่วไป   
กรุงเทพธุรกิจ BIZ WEEK หนังสือพิมพธุรกจิภาษาไทยรายสปัดาห โดยนาํเสนอขาวเชิงลึกที่เกี่ยวกับธุรกิจตางๆ 
ผูพิมพและผูจัดจําหนาย  
The Yomiuri Shimbun หนังสือพิมพภาษาญี่ปุนใชเทคโนโลยีดาวเทียมในการสงขอมูลการพิมพ ทีป่ระเทศไทย  
The Asian Wall Street 
Journal 

หนังสือพิมพธุรกจิภาษาอังกฤษ ใชเทคโนโลยี Marine Fiber Optic ในการสงขอมูลเพื่อ
พิมพทีป่ระเทศไทย  

 
นิตยสาร และ พ็อค
เก็ตบุคส 

ลักษณะผลติภัณฑ 

เนชั่นสุดสัปดาห นิตยสารภาษาไทยรายสัปดาห  
Nation Junior นิตยสารรายปกษเพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ  
Pocket Books หนังสือพ็อคเก็ตบุคส ไดรับลิขสิทธ์ิจากนักเขียนทั้งในและตางประเทศ 

การรับจางผลิต 

บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) รับจางพิมพส่ิงพิมพ โดยรับคาตอบแทนจากผูวาจาง 
แบงเปน 2 สวนหลักคือ คาจางคงที่สําหรับวัตถุดบิในการพิมพ เชน ฟลมและเพลท และคาจางแปรผัน
ตามจํานวนการผลิต เชน ปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ เปนตน  โดยปจจบุันรับจางพิมพ
หนังสือพิมพใหแก   The Yomiuri Shimbun    โดยใชเทคโนโลยีดาวเทียมในการสงขอมูลในการ
พิมพตั้งแตป 2534  และพิมพหนงัสือพิมพธุรกิจภาษาอังกฤษ  “The Asian Wall Street Journal”  
ตั้งแตป 2538  โดยใชเทคโนโลยี Marine Fiber Optic ในการสงขอมลูการพิมพ และรบัพิมพนิตยสาร
ใหบริษัทในเครือเชน Hair Magazine , Living etc. เปนตน 
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การเปนตัวแทนจาํหนายและจัดสงส่ิงพิมพ (Distribution Contract) 

บริษัท  เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน)  ใหบริการดานการจดัจําหนายส่ิงพิมพใหแกลูกคา ไดแก ผู
บอกรบัเปนสมาชกิลูกคากลุมโรงแรม  ผานตัวแทนจําหนาย และแผงจําหนายหนังสือทั่วไป โดยบริษทั
ไดรับคาตอบแทนเปนสัดสวนของปริมาณการจดัสงและจัดจาํหนาย นอกจากนัน้บริษัทยังเปนตวัแทน
จําหนายนิตยสารตางประเทศ เชน Fortune, Time Magazines, Business Week,  Business Traveller, 
Reader Digest , Fleet Auto,   และ Destin Asian   เปนตน  

 ผลิตและจําหนายหนังสือพอคเก็ตบุคส  

บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด  ซ่ึงเปนบรษิัทยอยของบริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน)   ดาํเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหนังสือพอคเก็ตบุคส ทีไ่ดรับลิขสิทธ์ิจากนักเขียนทั้งไทยและ
ตางประเทศ (โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากหัวขอ "ธุรกิจพอคเก็ตบุคส" )          

 
สิทธิหรือขอจํากดัในการประกอบธุรกิจ (ถามี) 

 (1) บัตรสงเสริมการลงทุน 
 -ไมม-ี 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 
1.  กลยุทธทางการตลาด 
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ   มีส่ือหลากหลายไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  รายการโทรทัศน  รายการวิทยุ  และ  อินเทอรเน็ต  

และในแตละส่ือประกอบดวย ผลิตภัณฑหลายประเภทครอบคลุมตอลูกคาไดทุกกลุม ทําใหบริษัทมีความพรอมของ
ฐานขอมูลเนื้อหาส่ือที่หลายหลายและเปนทางเลือกใหกับลูกคาซ่ึงถือเปนจุดที่ไดเปรียบคูแขงขัน     

กลยุทธดานราคา   
จากการที่บริษัทฯ มีส่ือครบวงจรจึงสามารถใหทางเลือกกับลูกคาที่ตองการลงโฆษณาไดอยางหลากหลาย โดยมี

ส่ือหนังสือพิมพรายวัน 3 ฉบับ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดแก กรุงเทพธุรกิจ, The Nation และ คม ชัด ลึก และลาสุด
มีหนังสือพิมพรายสัปดาหฉบับใหม คือ กรุงเทพธุรกิจ BIZ WEEK ดังนั้นจึงเปนทางเลือกสําหรับลูกคาในการเลือกลง
โฆษณาโดยบริษัทสามารถเสนอเงื่อนไขพิเศษตางๆใหกับลูกคาได เชน สามารถลงโฆษณาในหนังสือพิมพ  2 ฉบับ 2 
ภาษา คือThe Nation  และ กรุงเทพธุรกิจ รวมกัน 2  ฉบับ  ในราคาพิเศษ   (Package Price) ซ่ึงมีราคาต่ํากวาคาโฆษณาใน
กรณีที่หากลูกคาตองการลงโฆษณาในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพธุรกิจไทยแยกจากกัน  นอกจากนี้บริษัท
ฯไดเสนอกลยุทธการขายในรูปของ “Multimedia Package”      ซ่ึงเปนกลยุทธในการเสนอขายสื่อทุกประเภททั้งส่ิงพิมพ,  
วิทยุ,  โทรทัศน  และอินเตอรเน็ต  รวมกันในรูปของแพคเก็จ    ตามความเหมาะสมและความตองการของลูกคาดวยซ่ึงเปน
ราคาพิเศษและประหยัดกวาราคาของการโฆษณาแยกสื่อมาก 

ในสวนของลูกคาหนังสือพิมพ บริษัทฯไดใหสวนลดกับลูกคาที่ตองการสมัครสมาชิกรายปของหนังสือพิมพ เชน      
ในกรณีสมัครสมาชิกของ   “ The Nation ”    จะไดรับสวนลดรอยละ 46 , กรุงเทพธุรกิจ ไดรับสวนลดรอยละ 17 เปนตน 

กลยุทธดานการสงเสริมการขาย   
บริษัทฯจัดโครงการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องตลอดป  ไดแก 
- การจัดกิจกรรมเพื่อขยายตลาดสมาชิกของ "The Nation" และ "กรุงเทพธุรกิจ" ทั้งกิจกรรมของบริษทัฯเองและ
รวมกับ  กลุมธุรกจิชั้นนําไดแก  หางเซ็นทรัล, รถไฟฟา BTS,  รานหนังสือ Asia Book  เปนตน   

             - การจัดแคมเปญสงเสริมการขาย คม ชัด ลกึ อยางตอเนือ่ง   เชน ของขวัญถูกใจ, ยูโรพิชิตลาน       
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            -  การสงเสริมการโฆษณาบริษัทไดจดั Event Marketing  ในการขายโฆษณาอยางตอเนื่องและเปนที่สนใจของกลุม
ลูกคาเปาหมายในแตละกลุม  เชน โครงการ Golf Hole-in-One, Future Fair, World Film Festival และ ครบรอบ 
33 ป คมชัดลึกแจกทอง เปนตน 

กลยุทธดานผลติภัณฑ   
ส่ิงพิมพของบริษัทฯ มีจุดเดนเมื่อเทียบกับคูแขงขันรายอื่นๆ โดยบริษัทฯ เนนความแตกตางทั้งดานเนื้อหาและ

รูปแบบ ตลอดจนจุดยืนของสิ่งพิมพในกลุมอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับคูแขงแตละฉบับ โดยบริษัทฯเนนนโยบายการเสนอ
ขาวแบบวิเคราะห เจาะลึก กลาเสนอความจริงและมีความเปนกลาง ตลอดจนการใหความยุติธรรมแกขาวทุกชิ้น รวมทั้ง
การเสนอขาวที่สรางสรรคเปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการและความสนใจของประชาชนในขณะนั้น 
นอกจากนี้ยังจัดรวบรวมขาวสารจากสิ่งพิมพเขาสู web site บริษัท เพื่อเปนการเขาถึงและเพิ่มทางเลือกใหกับกลุมผูอานได
มากขึ้น 

กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
ดานชองทางการจาํหนาย บริษัทฯ  ไดจัดตั้งระบบสาขาใน  4  ภูมิภาคของประเทศไดแก  เชียงใหม, หาดใหญ, 

ขอนแกน และพทัยา เพื่อใหความสะดวกกบัลูกคาของบริษทัครอบคลุมอยางทัว่ถึง ทั้งลูกคาโฆษณา, สมาชิกส่ิงพิมพ และ
ตัวแทน (เอเยนต)  ซ่ึงชวยใหการปฏิบัติเปนไปอยางคลองตัวรวดเร็วสงผลใหสามารถขยายตลาดในเขตใกลเคียงกับสาขา
ไดกวางขึ้น โดยในสวนของคม ชัด ลึก บริษทัฯ ไดมชีองทางการจําหนายผานระบบสมาชิก ซ่ึงตางจากหนังสือพิมพรายวนั
ทั่วไปฉบับอื่น     ซ่ึงมีสวนทําให คม ชัด ลึก ประสบความสําเร็จมียอดจําหนายเปนอันดบั 3 ภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

2.   การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ชองทางการจัดจําหนายสําหรบัสิ่งพิมพของบริษัทฯ  แบงเปน 2 ชองทางไดดังตอไปนี ้
1. การจัดจําหนายแกสมาชิกเปนการขายและการจดัสงโดยตรงไปยังผูอาน  มีรูปแบบดังตอไปนี ้
- การขายโดยตัวแทนขายซึ่งไมไดเปนพนักงานของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนจากการขาย  

(Commission) ตามอัตราที่ตกลงไวลวงหนาของราคาสมาชิกที่สามารถขายได 
- การขายโดยลูกคาไดติดตอมาโดยตรงผานทางไปรษณีย ซ่ึงลูกคาสามารถบอกรับสมาชิกทางไปรษณีย 
ผานตามสื่อส่ิงพิมพ ,ส่ืออินเตอรเน็ต หรือจดหมาย  

- การขายผานเคานเตอร  ของพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด โดยลูกคาสามารถบอกรับ
การเปนสมาชิกของกลุมเนชั่น ผานรานหนังสือซีเอ็ดฯ  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ซ่ึงปจจุบันมี 138 สาขา 

- การจัดจําหนายแกลูกคาสถาบัน โรงแรม สายการบิน โรงเรียน เปนการขายในปริมาณที่ตกลงกัน โดยไม
มีการรับคืน 

- การขายผานพันธมิตรทางการคา เชน บัตรเครดิต VISA เปนตน 

2. การจัดจําหนายผานผูคาสง–เอเยนต   และการจัดจําหนายผานผูคาปลีก–แผงรานคายอย   เปนการ
จําหนายใหแกผูคาสงเพื่อนําไปขายตอใหเอเยนตรายยอยแผงราน และลูกคาปลีก  กรณีที่เปนเอเยนต
รายเดิม ซ่ึงมีความสัมพันธทางธุรกิจและติดตอกันมานานมากวา 20 - 30 ป จะไมมีการทําสัญญา
ผูกมัดระหวางกัน  ยกเวนเอเยนตรายใหมจะทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรรวมกัน  ปจจุบันบริษัทฯ        
มีผูคาสง-เอเยนตและ ซับเอเยนตรวมประมาณ 900 – 1,000 ราย  กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่ว
ประเทศไทย    จึงถือวาเปนฐานการจําหนายส่ิงพิมพที่สําคัญของบริษัทฯ    เนื่องจากเปนชองทางให
ผูอานสามารถเขาถึงสินคาของบริษัทไดอยางทั่วถึง  ทั้งนี้บริษัทฯจะใหสวนลดและรับคืนหนังสือ ซ่ึง
เปนไปตามมาตราฐานทั่วไปของการจัดจําหนายหนังสือพิมพ   

 

 



-14- 

 

ตารางแสดงสัดสวนการจัดจําหนายส่ิงพิมพของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆในป 2547 
สิ่งพิมพ สมาชิก : เอเยนต 

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

รวม 100% 
ชองทางการจัดจําหนายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 ลักษณะ  ไดดังตอไปนี ้

1. การจําหนายส่ือโฆษณาใหลูกคาโดยตรง (Direct Customers) เปนการตดิตอโดยตรงระหวางบริษทัฯกบั
ลูกคา    ผูเปนเจาของสินคาที่มีความสนใจที่จะลงโฆษณาสินคาผานสือ่ตางๆ  

2. การจําหนายส่ือโฆษณาผานบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) เปนการติดตอระหวางบริษทัฯกบับริษัท
ตัวแทนโฆษณาโดยบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเปนผูเสนอจัดสรรและวางแผนการใชส่ือโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของ
สินคา          บริษทัตัวแทนโฆษณาดังกลาวเปนบรษิทัทั่วไปในธุรกิจโฆษณาซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก       ดังนั้นบรษิัทจึงไม
มีการทําสัญญาผกูมัดใดๆ 

ตารางแสดงสัดสวนการจําหนายส่ือโฆษณาของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ ในป 2547 

ชองทางการจัดจําหนายโฆษณา สัดสวนการจําหนาย ( หนวย : รอยละ ) 
การจัดจําหนายโดยตรง (Direct Customer) 30 - 40% 
การจัดจําหนายผานบริษทัตัวแทนโฆษณา (Agency) 60 - 70 % 

รวม 100% 
 
3  ลักษณะของลูกคา 
กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจส่ิงพิมพในสวนของ “ กรุงเทพธุรกิจ “  “ เดอะเนชั่น “ เปนลูกคาระดับกลางถึง

ระดับสูงที่มีความสนใจในขาวสาร สวนใหญมีพื้นฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยข้ึนไป เปนนักธุรกิจ ขาราชการ
ระดับสูงและผูประกอบการ ตลอดจนนักธุรกิจชาวตางประเทศ โดยลูกคาสวนใหญบอกรับเปนสมาชิกรายป   นอกจากนี้ 
เดอะเนชั่น ยังมีกลุมผูอานเปนนักทองเที่ยว โดยขายผานโรงแรม และยานธุรกิจทองเที่ยว  สําหรับ "กรุงเทพธุรกิจ Biz 
Week" เปนกลุมผูอานที่เปนคนรุนใหมที่มีการศึกษาและตองการเปนเจาของกิจการของตัวเองในธุรกิจ SME สําหรับ
หนังสือพิมพ “ คม ชัด ลึก “ ครอบคลุมลูกคาทุกระดับที่มีพฤติกรรมการบริโภคขาวสารทั่วไป และมีความนาเชื่อถือ ซ่ึง “ 
คม ชัด ลึก “ เปนหนังสือพิมพรายวันทั่วไปที่มีระบบการเขาถึงผูอานโดยการขายสมาชิกรายป 

ในสวนหนังสือพิมพ Yomiuri Shimbun ผูอานสวนใหญเปนสมาชิกชาวญี่ปุนกวารอยละ 98 และชาวไทย
ประมาณรอยละ 2 สําหรับลูกคาหนังสือพิมพ The Asian Wall Street Journal สวนใหญเปนสมาชิกและลูกคาสถาบัน   
การเงิน  ชาวตางชาติกวารอยละ 70 และชาวไทยประมาณรอยละ 30  
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ภาวะการแขงขัน 

ภาวะการแขงขันโดยรวม  
ในป 2547  เปนปที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีความเห็นหลากหลายเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ  เนือ่งจากมีปจจัย

กระทบมากมายเชน  โรคระบาดซาร, ไขหวัดนก, ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโลก,  การคาดการณผลการเลือกตั้งประธานธิ
บดีสหรัฐ ฯลฯ  โดยปจจัยทั้งหลายเหลานี้สงผลใหภาพรวมเศรษฐกจิในป 2547 อยูระหวางชะลอตวั  อยางไรก็ตามจากการ
ที่เศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเนือ่งตัง้แตป  2543  จึงสงผลใหผูผลิตและภาคอตุสาหกรรมตางๆ   สนใจและใหความสําคัญ
ในการลงทุนในงบโฆษณามากขึ้น  โดยคํานึงถึงคาใชจายและการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน  สงผลใหทุกส่ือ
รวมทั้งส่ือส่ิงพิมพมีการปรบัตัวรองรับการแขงขันทีช่ัดเจนมากขึ้น, กลยุทธการตลาด,  รูปแบบการผลิตเพื่อแยงสวนแบง
การตลาด  และสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาใหมากที่สุด   

สําหรับป  2547    มีคาใชจายของการโฆษณาทั้งระบบเทากับ 83,561 ลานบาท    และมีอัตราโฆษณาการเติบโต
จากป 2546  ที่เทากับ  71,460   ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น  12,101  ลานบาท  หรือประมาณ 17% 

 
คาใชจายในการโฆษณาทั้งระบบ และอัตราการเติบโตสําหรับป  2542 –ป 2547 

คาใชจายในการโฆษณาแยกตามสื่อในป 2547 มูลคา 83,561  ลานบาท 
 

 
จากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย ผูประกอบการมีการเลือกใชส่ือที่มกีารใหบริการแบบครบวงจรในราคาที่ไมสูง

มากนัก และสือ่นั้นจะตองเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสื่อส่ิงพิมพมีมูลคาโฆษณาในป 2547 เทากับ 
17,741 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 21 ของคาใชจายโฆษณาทั้งหมด โดยเปนส่ือทีไ่ดรับความนิยมเปนอนัดับสองรองจาก
ส่ือโทรทศัน และมีแนวโนมที่ความนิยมในการใชส่ือหนังสือพิมพจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินคาอปุโภคบริโภค ซ่ึง
หนังสือพิมพหลายฉบับตางพยายามเพิ่มหนาสีเพื่อเปนแรงกระตุนใหเกิดความตองการใชส่ือของตน   
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สําหรับหนังสือพมิพจากขอมลูในอดีตพบวาคอนขางออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจมากกวาส่ืออื่นๆ  โดยแนวโนม
การขยายตัวของเศรษฐกิจมผีลทาํใหรายไดโฆษณาโดยรวมสูงขึ้น ซ่ึงเปนผลดตีอการเติบโตของรายจายโฆษณาในสื่อ
หนังสือพิมพ 
 นอกจากนี้จากปจจัยดานเศรษฐกิจของไทย เปนเครื่องชี้ทิศทางการเติบโตของธุรกิจส่ิงพิมพพบวา ผลจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศยังคงมีความไมแนนอน จากปจจัยหลายดานเชนการกอการรายทางภาคใต,  ผลการเลือกตั้ง ส.ส. เปน
ตน  ดังนั้นหากพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจของตางประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุนที่ซบเซาในชวงที่ผาน
มา โดยภาวะดังกลาวจะสงผลกระทบตอกําลังซ้ือโดยรวมของประเทศ     ดังนั้นคาดวาในป 2548  ธุรกิจส่ิงพิมพใน
ประเทศจะมีการแขงขันรุนแรงขึ้น  โดยกลุมลูกคาจะมีเปาหมายในการเลือกสรรสื่อที่เหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น  
 
สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

 เนื่องจากสิ่งพิมพของบริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จาํกัด (มหาชน) มีหลายฉบับ การแบงแยกคูแขงจึงตองพิจารณา
ตามประเภทของหนังสือพิมพดังนี ้

The Nation หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
มีคูแขงเพียงฉบับเดียวคือ  Bangkok  Post   

 โดยผูอานหนังสือพิมพกลุมนี้คอนขางคงที่และจาํกัด  โดยสวนใหญเปนสมาชิกประจาํ  และ
ตลาดหนังสือพิมพภาษาอังกฤษไมเคลื่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ  ปจจุบัน The Nation มี
สวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา (คอลัมภนิว้)  ประมาณ รอยละ 40-45 และ Bangkok  
Post  ประมาณ รอยละ 55-60 

กรุงเทพธุรกิจ 
หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน 
ถือเปนผูนําของกลุมหนังสือพิมพธุรกิจรายวันโดยมสีวนแบงตลาดดานพื้นที่โฆษณา 
(คอลัมภนิ้ว)  ประมาณรอยละ 50-60  อยางไรก็ตามในตลาดยังมีหนังสือพิมพประเภท
เดียวกันคือ ผูจัดการรายวัน, Post Today  โดยทั้ง 2 ฉบับมีสวนแบงการตลาดรวมประมาณ 
รอยละ 20-25 

กรุงเทพธุรกิจ 
Biz Week 

หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห 
ออกสูตลาดเมือ่เดือน มิถุนายน 2547 มีคูแขงที่สําคัญไดแก ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ 
และผูจัดการรายสปัดาห   โดยในระยะเวลา 6 เดือนหลังของป  2547 มีสวนแบงตลาดดาน
พื้นที่โฆษณา (คอลัมภนิ้ว)  ประมาณรอยละ 20  โดยรองจากฐานเศรษฐกิจและประชาชาติ
ธุรกิจมีสวนแบงตลาดรอยละ 38  และ 27  ตามลําดบั 

คม ชัด ลกึ หนังสือพิมพรายวันทั่วไป 
โดยมีไทยรัฐ เปนผูนําตลาดมีสวนแบงตลาดดานพืน้ที่โฆษณา  (คอลัมภนิ้ว)  รอยละ 38 
ในขณะที ่เดลินวิส มีสวนแบงประมาณรอยละ 26  สวนคม ชัด ลกึ ลาํดับที่ 3  มีสวนแบงทาง
การตลาดประมาณรอยละ 20 
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การผลติหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

1.   การผลิต 
 2545 2546 2547 

เดอะเนชัน่  
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวนั (ฉบบั) 59,000 - 60,000 59,000 - 61,000 59,000 - 61,000 
กรุงเทพธุรกิจ    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวนั (ฉบบั) 93,000 - 95,000 95,000 - 100,000 95,000 - 100,000 
กรุงเทพธุรกิจ Biz Week    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอสัปดาห (ฉบับ) - - 95,000 - 100,000 
คม ชัด ลกึ    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวนั (ฉบบั) 300,000 - 400,000 300,000 - 400,000 300,000 - 400,000 

หมายเหตุ – กรุงเทพธุรกิจ BizWeek เริ่มผลิตตั้งแตเดือนมิถนุายน 2548 
 
 กําลังการผลิต 
 สําหรับการผลิตหนังสือพิมพจะใชเครื่องจักรในการผลิตหนังสือพิมพเปนการเฉพาะเรียกวา “Web Machine”   
โดยปจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรดังกลาว 2 ชุด  ซ่ึงตามกําลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรที่มีอยูจะสามารถพิมพไดตลอด 24 
ชั่วโมงโดยแบงเปน 3 กะ  แตในปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตไปเพียง 60%  ของกําลังการผลิตทั้งหมด  คือใชเวลาในการ
พิมพประมาณ 12 – 15  ชั่วโมง  โดยแบงเปน 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  โดยกําลังการผลิตที่เหลือสวนใหญเปนชวงกลางวัน 

 
กําลังการผลิตหนงัสือการตูน 
สามารถวัดกําลังการผลิตไดตามกําลังของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตคือ เครื่องจักรประเภท Sheet Machine ซ่ึง

ปจจุบันบริษัทฯมีเครื่อง Sheet Machine จํานวน 3 เครื่อง โดยมีกําลังการผลิต 13,000 แผนตอชั่วโมง จํานวน 2 เครื่องและ
เครื่องที่มีกําลังการผลิต 8,000 แผนตอ ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง โดยเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่องจะใชในการผลิต 2 กะ จํานวนกะ
ละ 8 ชั่วโมง คือชวงกลางวัน 8 ชั่วโมง และกลางคืน 8 ชั่วโมงและเวลาพักเครื่อง 8 ชั่วโมง ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใช
กําลังการผลิตจากเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง เกินกวารอยละ 90 นอกจากนี้ในบางชวงเวลาที่ผลิตภัณฑบางตัวมีความตองการใน
ตลาดมาก บริษัทจําเปนตองใชกําลังการผลิตของเครื่องจักรในชวงเวลาพัก ประมาณวันละ 3 ชั่วโมง เพื่อใหสามารถผลิต
หนังสือไดทันความตองการของตลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 

เครื่องจักรที่ใชในการผลติ 
สําหรับธุรกิจการผลิตหนังสือ และหนังสือพิมพมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแบงเปน 2 ประเภทคอื 

1. เครื่องจักร Web Machine ใชสําหรับการพิมพหนงัสือพิมพ 
2. เครื่องจักร Sheet Machine ใชสําหรับการพิมพนิตยสารและการตนู 

ปจจุบันโรงพิมพแบงการทํางานเปน 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  และใชเวลาในการพิมพเฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง โดยมี  
ตารางเวลาสลับการทํางานของเครื่องพิมพ ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯมีพนักงานประจําโรงพิมพรวม  194  คน และมกีาร
ใชกําลังการผลิตของเครื่องจักร Web Machine ประมาณรอยละ 55 - 60  ของกําลังการผลิตทั้งหมด สวน Sheet Machine ใช
เต็มกําลังการผลิตแลว 

2.    วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
วัตถุดบิที่สําคัญในการผลติหนังสือพิมพและนิตยสารแบงไดดังตอไปนี ้

                                                        หนวย : รอยละของมูลคาวัตถุดบิรวม 
วัตถุดิบ ผลิตหนังสือพิมพและนิตยสาร 

กระดาษหนังสือพิมพ 76% 
กระดาษนิตยสาร 8% 
หมึกพิมพ 8% 
เพลท 4% 
ฟลม 3% 
อื่นๆ ( เชน น้ํายาลางฟลม, น้ํายาลางเพลท) 1% 

รวม 100% 
 

จากขอมูลโครงสรางวัตถุดิบขางตน วัตถุดิบหลักในการผลิตหนังสือพิมพคือกระดาษหนังสือพิมพ (Newsprint) ซ่ึง     
ในปจจุบันบริษัทฯ สามารถสั่งซ้ือไดทั้งภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ     โดยบริษัทไมไดมีขอผูกพันกับผู
จําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  แตจะพิจารณาตามราคาขายแตละรายที่เสนอมาเพื่อใหไดวัตถุดิบในราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพที่ตองการ 

สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 
1. การผลิตหนังสือพิมพ จากขอมูลในอดีตจะพบวาราคากระดาษหนังสือพิมพที่ผานมาจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับ

ราคาขึ้นลงไมแนนอนขึ้นอยูกับราคาเยื่อกระดาษ  ซ่ึงกระดาษหนังสือพิมพเปนสินคาประเภท Commodity โดยมีราคา
ตลาดโลกอางอิงทําใหสามารถเปรียบเทียบราคาจากผูจําหนายแตละรายได   บริษัทฯ จึงสามารถจัดหาแหลงวัตถุดิบได
ทั่วไปโดยไมจําเปนตองผูกขาดกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยบริษัทฯจะเลือกซ้ือวัตถุดิบจากแหลงที่มีคุณภาพดี
ในราคาที่เหมาะสม ซ่ึงการสั่งซ้ือโดยทั่วไปบริษัทจะสั่งซ้ือเปนการลวงหนาประมาณ 3-4 เดือน 

อยางไรก็ตาม หากในบางชวงที่ราคากระดาษ Newsprint เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ทําใหบริษัทฯตองยืดหยุนนโยบายในการสั่งซ้ือกระดาษตามความเหมาะสมของสภาวะการณ   ทั้งนี้ บริษทัฯจะ
พิจารณาเลอืกซ้ือวัตถุดบิจากแหลงตางๆ โดยการเปรียบเทียบราคา เจรจาตอรอง และพจิารณาเงื่อนไขการจัดสงที่เกี่ยวของ
ดวย โดยในป 2547 บริษัทไดนาํเขากระดาษจากตางประเทศมากกวาใชกระดาษในประเทศ เนือ่งจากคุณภาพดีกวา 

นอกจากปจจัยทางดานราคาแลวยังขึ้นกับกําลังการผลิตของผูผลิตดวย  เชน     ผูผลิตในประเทศมีกําลังการผลิตที่
ไมแนนอน  ดังนั้นบริษัทฯจึงยังคงตองซ้ือวัตถุดิบทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อสํารอง  ปริมาณวัตถุดิบและถวงดุล
อํานาจการตอรองของผูผลิตวัตถุดิบแตละราย เชน ในชวงป 2542   บริษัทฯสั่งซ้ือวัตถุดิบจากในประเทศมากกวา
ตางประเทศ เนื่องจากแหลงวัตถุดิบตางประเทศบางแหงประสบปญหาในการดําเนินงาน และผลของการปรับระบบอัตรา
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แลกเปลี่ยนทําใหตนทุนของบริษัทฯสูงขึ้นและตอมาตั้งแตป 2543 เปนตนไป หลังจากที่อัตราแลกเปลี่ยนไดเริ่มเขาสูภาวะ
ปกติบริษัทฯไดปรับเปลี่ยนสัดสวนการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศมากขึ้น  

ดานวัตถุดบิอืน่ๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนรวมประมาณ 16% คิดเปนมูลคาของ       
วัตถุดบิไมสูงนัก บริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษทัตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก 

2. การผลิตนติยสาร มีวัตถุดิบทีสํ่าคัญคือกระดาษนิตยสารซึ่งสวนใหญบริษัทฯสั่งซ้ือจากในประเทศเปนหลักเชน  
บริษัท ผลิตภณัฑกระดาษไทย จํากดั, บริษทั กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) , บริษทั โอเชี่ยนเปเปอร จํากัด เปนตน            
โดยผูจําหนายกระดาษดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของทั้งในทางตรงและทางออมกบับรษิัทหรือผูบริหาร แตจะ
พิจารณาเลอืกซ้ือจากการเปรียบเทยีบราคาและความตองการใชงานเปนสําคัญ โดยปจจุบันมผีูจัดจําหนายกระดาษเปน
จํานวนมากทาํใหมีการแขงขันสูง บริษัทฯ จึงไมประสบกับปญหาขาดแคลนวตัถุดบิ หากสูญเสียแหลงวัตถุดิบบางแหลงไป 
สําหรับการสั่งซ้ือกระดาษนิตยสารในปที่ผานมา บริษัทฯไมมีการสั่งซ้ือกับรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 50  

  

3. การผลิตดานสือ่สิ่งพิมพ  ทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการผลิตหนังสือพิมพคือ เนื้อหาขาว (Contents)  ซ่ึงการได        
มาซึ่งเนื้อหาขาวเพื่อนาํเสนอนัน้จะตองประกอบดวยข้ันตอนการผลิตขาวที่เปนมีระบบและการทํางานเปนทีมของกอง
บรรณาธิการขาว รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรในการจัดทําและนําเสนอขาวซ่ึงถอืเปนหัวใจสําคัญของการทําส่ือ ดังนั้นจงึ
ไดมีการอบรมพฒันาบุคคลากรอยางตอเนื่อง โดยสามารถทํางานเปนทีมทดแทนกนัไดตลอดเวลาเพือ่ลดปญหาการขาด
แคลนบุคลากรซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต        ปจจบุันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด 
ลึก และ กรุงเทพธุรกิจ Biz week ประกอบดวยผูส่ือขาว ผูเขียนขาว บรรณาธิการขาว ชางภาพ Sub-Editor รวมทั้งหมด  759  
คน  

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากการผลิตหนังสือพิมพของบริษัทฯ ใชวัตถุดิบนอยประเภทโดยรอยละ 84 ของวัตถดุิบหลัก คือ      

กระดาษ สวนที่เหลือเปนวัสดุส้ินเปลอืงไดแก เพลท , หมึก, ฟลม, น้ํายาเคมี  ซ่ึงเมื่อผานกระบวนการผลิตแลว บริษัทฯ จะ
นํามาจําหนายใหแกผูรับซ้ือสินคาเกาทั้งหมด ซ่ึงตองเปนผูที่ไดรับอนญุาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นบรษิัทจึงไม
มีวัตถุดบิหรือน้าํยาเคมีที่ใชแลว เปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

นอกจากนีบ้ริษัทฯยังอยูภายใตการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
โรงงาน ซ่ึงในทุกๆ ป หนวยงานดังกลาวไดเขามาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลวมีความเห็นวา
บริษัทไมไดสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด 

 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
ไมมี  - 

3.2 ธุรกิจนําเขาและผลิตสิ่งพิมพการศึกษาโดยไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ 
ลักษณะของผลติภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุนระหวาง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป            

จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท เอ็กมอนท อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง เอ/เอส โดยเริ่มเปดดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2541       
ในการเปนผูผลิตและจําหนายส่ิงพิมพเพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภท โดยไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ เชน       
อเมริกา  อังกฤษ  และ ญ่ีปุน    อาทิเชน 

- Scooby-Doo    - Bob the Builder 
- Barney    - 1,000 Years of Famous People 
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- Dinosaurs    - Megabites 
- Airy Fairy    - Tin Tin 
- The Nature Library Series  - Sanrio 
 

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

บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ปจจุบันยังดําเนินธุรกิจ จําหนายผลิตภัณฑทางการศึกษาโดยไดรับลิขสิทธ์ิ
จากตางประเทศ ไดแก English for you เปนตน 

 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
-  ไมมี  - 

 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 
1.  กลยุทธทางการตลาด 

กลยุทธดานราคา 
เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบนัมผีูผลิตผลิตภณัฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนเพิม่มากขึ้น ดังนั้นบริษัท

จึงตองปรับราคาจาํหนายผลิตภัณฑใหสามารถแขงขัน     กบัผูผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดได โดยการสรางกลยุทธในการจูงใจ
เชน จัดจําหนายสินคาเปนชุดราคาพิเศษ 

 

กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 
ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนเปนผลิตภัณฑสําหรับเยาวชน บริษัทจึงมุงเนนการจัดกิจกรรม       

ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อเปนการสงเสริมการขาย เชน การจัดกิจกรรมนิทรรศการตอตานยาเสพติด, Japanese Festival           
โครงการสรางสรรและสงเสริมใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการจัดการประกวดแขงขันรองเพลง เตนรํา 
นาฏศิลป และระบําสมัยใหม, การโฆษณาผานสื่อส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศนและสื่อวิทยุ   ภายในกลุมบริษัท และการทํา Road 
Show ตามสถาบันการศึกษาตางๆ รวมทั้งการเขารวมงานมหกรรมหนังสือเปนประจําทุกป 

 

กลยุทธดานผลติภัณฑ 
บริษัทไดจดัรูปแบบเนือ้หาของสิ่งพิมพเพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคา และสงเสริมความรูดาน

ภาษาอังกฤษ โดยสวนใหญจะเปนส่ิงพิมพ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษ หรือจัดทํานิตยสารเด็กรายเดือนซ่ึง
จะมีฐานสมาชกิตอเนื่องตลอดป เชน "ดิสนียเพื่อนนอง"  นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมเยาวชนเพื่อเปนทางเลอืกสําหรับ
กลุมเปาหมายมากขึ้น 
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กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
กลุมบริษัท และพันธมิตรทางการคาคือ บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีชองทางจําหนายที่กวางขวาง

ทั่วประเทศ จึงเปนขอไดเปรียบสําหรับบริษัทในการวางกลยุทธดานชองทางการจําหนาย หากเทียบกับคูแขงรายอื่น ๆ  
นอกจากนี้ยังมีระบบสมาชิก สําหรับหนังสือเด็กรายเดือน เชน ดิสนียเพื่อนนอง , Boom Weekly  เปนตน 

2. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนจะจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนาย (เอเยนต) , ซับเอเยนต    รอยละ 80 

และจะจัดจําหนายโดยตรงแกลูกคาโดยตรงผานระบบขายตรง , สมาชิกประมาณรอยละ 20 

3. ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาหลักสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการศึกษา ไดแก สถาบันการศึกษาทั่วไปและผูอานรายยอยซ่ึงจําหนายผานแผง

ราน และรานหนังสือทั่วไป 
 
ภาวะการแขงขัน 
ปจจุบันมีผูผลิตผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  โดยมีราคาเปนปจจัยสําคัญเนื่องจากกลุมลูกคาเปาหมายสวน

ใหญเปนเยาวชนซึ่งยังไมมีรายไดเปนของตนเอง อยางไรก็ตามแนวโนมในอนาคตคาดวาตลาดจะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจาก
คนรุนใหมมีการศึกษาที่สูงขึ้นและใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรูของบุตรหลานมากขึ้น โดยบริษัทมีความ
ไดเปรียบทางการแขงขันดังนี้ 

- ชองทางการจดัจาํหนายผานตวัแทนจําหนายของกลุม ไดแก เอเยนต, ซับเอเยนต แผงรานของกลุมเนชัน่ 
- ชองทางการจดัจาํหนายผานพันธมติรทางการคาเชนรานหนังสือ Se-Ed , การรวมจําหนายผานบัตรเครดิตตาง ๆ 
- การไดรับลิขสิทธ์ิการพิมพและการจัดจําหนายทีถู่กกฎหมาย และมีผูรวมคาที่มีความเชี่ยวชาญดานตลาดหนังสือ       
เด็ก คือ Egmont Group แหงเดนมารค 

- มีทีมงานบรรณาธิการที่มีความสามารถทั้งกองบรรณาธิการภาษาอังกฤษและกองบรรณาธิการภาษาญี่ปุน 

คูแขงของบริษัทในวงการหนังสือเพื่อการศึกษาสําหรับเด็ก มีหลากหลายขึ้นกับแตละผลิตภัณฑ ไดแก           
กลุมที่ไดรับลิขสิทธ์ิจาก Disney เชน อักษราพิพัฒน เปนตน กลุมที่เปนคูแขงทางดานหนังสือการตูนญี่ปุน ไดแก วิบูลยกิจ, 
สยามสปอรตพับลิชชิ่ง เปนตน อยางไรก็ตามจากการที่กลุมบริษัทมีการติดตอและสัมพันธที่ดีกับ เอเยนต และแผงราน
หนังสือทั่วประเทศ และมีการขายสมาชิกหนังสือกิจกรรมสําหรับเด็กและหนังสือการตูน ซ่ึงถือเปนขอไดเปรียบและ
แตกตางจากคูแขงรายอื่น ๆ  
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การผลติหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 
1. การผลิต 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ซ่ึงเปนผูไดรับลิขสิทธ์ิ           

จากตางประเทศใหเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง ไดวาจางให บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป        
จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการจัดพิมพ  

 กําลังการผลิตของสิ่งพิมพการศึกษา 
เนื่องจากบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนเพียงผู      

วาจางให บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดพิมพ  ดังนั้นรายละเอียดของกําลังการผลิตจึงไดกลาวไว
แลวในสวนของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ  

 
2. วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 

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

จาง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ในการผลิตส่ิงพิมพ ดังนั้นตนทุนของบริษัทสวนใหญจึงเปนตนทุน
หนังสือที่เกิดจากการวาจางพิมพ และลิขสิทธ์ิหนังสือโดยบริษัทผูรับพิมพจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดซ้ือวัตถดุบิตางๆ  ซ่ึง
รายละเอียดดานวัตถุดิบไดอธิบายไวแลวในรายละเอียดของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ  

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
- ไมมี - 
 
งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-  ไมมี  - 
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ธุรกิจพ็อคเก็ตบุคส 

 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  เปนบริษัทยอยที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  ถือ

หุน 99.99%  เริ่มดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดพิมพหนังสือพอคเกตบุคสตั้งแต ตุลาคม 2545  โดยพอคเกตบุคสดังกลาว
ไดรับลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและสํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศใหเปนผูจัดพิมพและจําหนายผลงานที่มีคุณภาพ
เพื่อผูอาน โดยครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายแนว เชน แนวบริหารธุรกิจ, How-to, ทองเที่ยว, วรรณกรรมเยาวชน   และนว
นิยายจากตางประเทศ โดยมีหนังสือ Bestseller ที่ผานมาไดแก As the Future Catches You – เมื่ออนาคตไลลาคุณ, Who 
Say  Elephant Can’t Dance – ใครวาชางเตนระบําไมได,  พอสอนลูกใหรวย, สอนเมียใหรวย,  ชีวิตร่ืนรมย,  The Star – คน
ฟาคาวดาว  เปนตน 

 สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ไดรับสิทธิในการแปล, พิมพ และจําหนายจากสํานักพิมพและ

นักเขียนทั้งในและตางประเทศ  ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวขอทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ (ลิขสิทธ์ิ)   

 การตลาด 

 กลยุทธทางการตลาดและการจัดจําหนาย 
 เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเก็ตบุคสอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นบริษัทจําเปนตองคัดสรรผล          
งานที่มีคุณภาพ ซ่ึงมีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อนําเสนอใหผูอานไดรับความพึงพอใจสูงสุด โดยผลิตภัณฑที่นําเสนอนั้น       
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งแนวบริหารธุรกิจ, How-to, ทองเที่ยว, วรรณกรรมเยาวชนและนวนิยายตางประเทศ 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมุงเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดงานเปดตัวหนังสือ 
โดยใหผูอานไดพบกับนักเขียนอยางใกลชิด การเขารวมงานมหกรรมหนังสือแหงชาติ รวมทั้งจัดการจัดกิจกรรม Nation 
Books Award ซ่ึงเปนโครงการประกวดเรื่องส้ันแนววิทยาศาสตรและแฟนตาซี  นอกจากนี้บริษัทยังเปดโอกาสใหนักเขียน
สมัครเลนสามารถ post เรื่องส้ันหรือบทความของตนเองใน Web ของบริษัท  www.nationbook.com  ซ่ึงเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความสามารถดานการเขียน  และในอนาคตอาจจะมีโอกาสไดรวมงานกับบริษัทโดย
รวบรวมจัดพิมพเปนหนังสือตอไป 

สําหรับผลิตภัณฑของบริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สวนใหญจําหนายผานเอเยนต และบริษัท     
ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีชองทางจําหนายที่กวางขวางและหลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถ
ส่ังซ้ือสินคาไดทั้งทางไปรษณียและอินเตอรเน็ตโดยผานเวบไซด  www.nationbook.com  ซ่ึงใหสวนลดเปนพิเศษแกผู
ส่ังซ้ือ  และเปนการเพิ่มชองทางสําหรับลูกคามากยิ่งขึ้น 

   
ลักษณะของลูกคา 

 เนื่องจากพ็อคเก็ตบุคสของบริษัทมีหลากหลายแนวจึงสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุม  

ภาวะการแขงขัน 
 เนื่องจากในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเก็ตบุคสเปนจํานวนมาก  จึงทําใหเกิดการแขงขันกันสูง  ดังนั้นเนื้อหาสาระ

ภายในเลมจึงเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือของผูอาน อยางไรก็ตามบริษัทมีขอไดเปรียบคูแขงขัน  เนื่องจาก 
 -  กลุมเนชั่นไดรับความนาเชื่อถือและยอมรับจากกลุมผูอานมาโดยตลอด   
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-  บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับนักเขียนและสํานักพิมพทั้งในและตางประเทศ  โดยไดรับลิขสิทธ์ิ Bestseller จาก
ทั่วโลกเชน As The Future Catch You, Who say elephant can’t dance, เจาะจุดแข็ง ฯลฯ   

-     ชองทางการจัดจําหนายผานพันธมิตรทางการคา  Se-Ed  และเอเยนตรวมทั้งรานหนังสือในหางสรรพสินคา
ทั่ว ประเทศ   

- ส่ือที่เพียบพรอมของกลุมเนชั่น ซ่ึงชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธกระจายสูกลุมเปาหมายเพื่อใหไดรับ
การตอบรับอยางสูงสุด 

คูแขง 

 ผูผลิตหนังสือพอคเกตบุคสที่ทําแนวเดียวกับบริษัทไดแก มติชน, แพรว, นานมีบุคส เปนตน 
 

 การผลิต 
 บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปนผูไดรับลิขสิทธ์ิจากทั้งนักเขียนในประเทศและสํานักพิมพ        
จากตางประเทศ ไดวาจางให บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ดําเนินการผลิตอีกทอดหนึ่ง 

  

แหลงที่มาของวัตถุดิบ 
 ตนทุนสวนใหญเปนตนทุนดานลิขสิทธ์ิและคาวาจางการผลิตหนังสือ โดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน) จะเปนผูรับผิดชอบในการจัดซ้ือวัตถุดิบตาง ๆ ดังนั้นรายละเอียดในสวนวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบจึงอยูใน    
สวนรายละเอียดของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

  

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-ไมมี- 
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3.3 ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง  

ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 

ลักษณะของผลติภัณฑหรือบริการ 
การดําเนินงานธุรกิจโทรทศันเปนการดําเนินการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จาํกดั เปนผู

ใหบริการขอมูลขาว (Content Provider) โดยผลิตหรือรวมผลิตรายการโทรทัศนที่เกี่ยวกบัขาว สาระความรู และการศึกษา 
มีรายการทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหแก สถานีโทรทศันชองตางๆ ภายในประเทศ และผานระบบเคเบิลทีวี โดย
ในป 2547 บริษัทผลิตรายการโทรทัศนใหกบัสถานโีทรทัศน ชอง 3, ชอง 7, ชอง 9 ชอง 11, สถานีโทรทัศนไททีวีชอง 1,
สถานีโทรทัศนทองถิ่น (จังหวัดเชียงใหม) WE TV 9 และ NAT TV ออกอากาศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  
ลักษณะของรายการที่ผลติแบงออกเปนหลายประเภทดังนี ้

1.    รายการประเภทรายงานขาวและสนทนาขาว 
เปนรายการขาวทีม่ีเนื้อหาขาวครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และธุรกิจ มีการนําเสนอในรูปแบบที่

หลากหลาย บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายงานขาวสด หรือสนทนาหรือสัมภาษณผูรวมรายการใน
ประเด็นขาวที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบาย วิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนวคิดใหกับผูชมรายการ  เชน รายการเขียวยกแผง  ทางชอง 
9,  รายการขาวเชาเจ็ดสี  ทางชอง 7 (รวมผลิตรายการ)  และรายการผมชอบยามเชา  ทางชอง 3 

2.    รายการประเภทวาไรตี้และรายการสนทนา 
เปนรายการที่ใหสาระและความรูที่มีความหลากหลายพรอมสอดแทรกความบันเทิงโดยจะนําเสนอความ

เคลื่อนไหวในเหตุการณสําคัญที่คนทั่วไปสนใจ  หรือเปนรายการที่ใหความรูเกี่ยวกับสาระและเรื่องราวพรอมคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในเรื่องตางๆ   เชนรายการ E Lift E Business ทางชอง 9 

3.    รายการประเภทศิลปะ บันเทิง และสารคด ี
เปนรายการที่ใหความรูในเรื่องที่เกีย่วกับศลิปะ บนัเทิง ดนตรี กีฬา สังคม และประวัติศาสตร ในลกัษณะการ

รายงานความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น หรือการสัมภาษณ  เจาะลกึในเรื่องราวตางๆ ของบคุคลในขาวหรือชวีิตประจาํวัน  เชน
รายการเจาะเรื่องเมืองไทย  ทางชอง 11 

4.    รายการประเภทดานการศึกษาพรอมสาระบนัเทงิ 
รายการดานการศกึษาใหความรูเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว นําเสนอในรปูแบบการบรรยายวิชาหรือติวขอสอบ เกมส

โชว สอนภาษา พดูคุยหรือถาม-ตอบ หรือนาํเสนอความรูพรอมสาระบันเทิง  
5.    รายการขาวเฉพาะกิจและขาวธุรกิจ 
เปนรายงานขาวเกาะติดสถานการณที่สําคัญเกี่ยวกับเหตุการณของบานเมืองในปจจุบันเฉพาะเรื่อง  โดยมีลักษณะ

รายการที่หลากหลายประเภท เชน รายงานขาวสด ขาววิเคราะห สนทนาขาว การสัญจรไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ หรือสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน (Poll) เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการ
รายงานขาวที่เกี่ยวของ  โดยบางครั้งมีการรวมมือผลิตรายการโทรทัศนเฉพาะกิจขึ้นเชน  รายงานความเคลื่อนไหวและ
วิเคราะหเจาะลึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ  และมหันตภัยคลื่นยักษสินามิทางภาคใตของประเทศไทย  นอกจากนี้
บริษัทยังรับจางผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธใหแกบริษัทเอกชนทั่วไปในรูปแบบของสารคดีส้ันและขาวความ
เคลื่อนไหวของธุรกิจ   

รายการโทรทัศนที่บริษัทผลิตในปจจุบัน ไดแก 
ออกอากาศทาง รายการ 

ชอง TTV 1 
 
WE TV 9 

Nation Channel  ชองขาว 24 ชั่วโมง  โดยมีรายการทกุประเภทแตเนนรายการขาวและ
สนทนาขาวทุกรูปแบบตามสถานการณ   
Nation Channel WE TV 9 ชองขาวทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม  โดยมีรายการทุกประเภทโดย
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NAT TV 
 
ชอง 3  
 
ชอง 7 
 
ชอง 9   อ.ส.ม.ท. 
 
ชอง 11 

เนนรายการขาวทองถิ่น  และสถานการณบานเมือง 
ถายทอดรายการของ Nation Channel  ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา   โดยเนน
รายการขาวและสนทนาขาวทุกรูปแบบตามสถานการณ 
รายการวิเคราะหขาวเหตุการณปจจุบัน  “ผมชอบยามเชา” ทุกวันจนัทร – ศุกร เวลา 6.00 น.–  
6.10 น. 
รวมผลิตรายการรายงานและวิเคราะหขาวเหตุการณปจจุบัน “ขาวเชานี”้ ทุกวันจนัทร – ศุกร 
เวลา 6.15 น.– 7.30 น.  และ  10.55 น. – 11.30 น. 
รายการประเภทวาไรตี้ “E life  E business” ทุกวันจนัทร – ศุกร เวลา 10.30 น.– 11.00 น. 
รายการขาวเศรษฐกิจ “เขียวยกแผง” ทุกวันจนัทร – ศุกร เวลา 13.00 น.– 13.30 น. 
รายการประเภทสารคดีทองเที่ยว “เจาะเรื่องเมืองไทย” ทุกวันเสาร เวลา 11.10 น.– 12.00 น. 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-   ไมมี   - 
 
การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด 
การผลติรายการขาวอยางมีคุณภาพ 
บริษัทมนีโยบายในการรักษาและเพิม่คุณภาพรายการโทรทัศนและเนนจุดเดนในดานความพรอมของ

ทีมงานบุคลากรขาวและฐานขอมูลขาวของบริษทัที่มอียูโดยมีผลงานและชือ่เสียงเปนที่ยอมรับในดานผูนําผลิตรายการขาว
โทรทัศน จุดเดนของการผลิตรายการขาวที่มีคุณภาพคือ  ความอิสระของฝายขาวซ่ึงไมมีผลประโยชนทางการเมือง หรือ
ผลประโยชนใดๆ ดังนั้น การเสนอขาวจึงมีความเปนกลาง สามารถตรวจสอบได มีรูปแบบการนําเสนอรายการที่
หลากหลายเชน รายงานขาวสด สนทนาขาว วิเคราะหขาว เบือ้งหนาเบื้องหลังขาว เกาะติดสถานการณ หรือสอบถาม
ความเห็นประชาชน เปนตน  

การกระจายสื่อและเวลาการออกอากาศ 
บริษัทมกีลยุทธในการกระจายเวลาออกอากาศตามสถานีโทรทัศนตางๆ และเคเบิลทีวีทัว่ไป โดยไม

ผูกขาดกบัสถานีใดสถานีหนึ่ง  โดยการแพรภาพตามชองทางการออกอากาศนัน้สามารถเขาถึงกลุมผูชมรายการเปาหมาย
ใหกวางขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอลูกคาที่ตองการลงโฆษณาในรายการของบริษทั 

การเสนอขายที่หลากหลาย 
บริษัทกําหนดรปูแบบการขายโฆษณาใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่

ตองการจะสือ่ขอมูลขาวสารกระจายไปยังกลุมผูชมเปาหมายของรายการโทรทัศนทีอ่อกอากาศตามสถานโีทรทัศนชอง
ตางๆ เชน เสนอขายโฆษณาเพือ่ออกอากาศในรายการเดียวโดยเฉพาะ หรือเสนอขายเปนแพ็กเกจ (Package) คือขาย
โฆษณา เพือ่ออกอากาศไดหลายส่ือและหลายรายการ  นอกจากนีบ้ริษัทยังสามารถผลติรายการใหลูกคาไดในหลากหลาย
รูปแบบ  

มูลคาตลาดโฆษณาทางโทรทัศน 
จากการสํารวจของบริษัท ศูนยวิจยักสิกรไทย จํากดั ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศนพบวาป 

2547 ส่ือโฆษณาทางโทรทศันมีมลูคารวมประมาณ 4.7 หมื่นลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 56 
ของคาใชจายโฆษณาผานสื่อทั้งหมด โดยมอีัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบป 2546 และคาดวาหาก
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจะสงผลใหธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศนเติบโตสูงขึ้นดวยเนื่องจากผูผลิตจะจายงบ
โฆษณาประชาสมัพันธสินคาและบริการเพื่อที่จะเขาถึงกลุมลกูคาเปาหมายใหไดมากทีสุ่ด  
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มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อโทรทัศน 

ที่มา : บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย  จาํกัด 

แนวโนมในอนาคต 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตจะสงผลใหประชาชนหนัมาสนใจขอมูลขาวสาร

ที่เปนประโยชนมากขึ้น โดยมีสถานีโทรทศันชองตางๆ เปนผูตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ ภายหลัง
จากการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันแหงชาติ (กสช.) ใหเปนผูกํากับดูแลการประกอบ
กิจการโทรทศัน รวมทั้งการดาํเนินงานโฆษณาในสื่อโทรทศันและเคเบิลทีวีของผูประกอบการในปจจุบันและอนาคตมี
แนวโนมวาภาคเอกชนจะเขามาประกอบธุรกิจโทรทศันทั้งประเภท Free TV และ Pay TV มากขึ้น ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสให
ผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระผลิตรายการใหกับสถานชีองตางๆ มากขึ้น อาจจะสงผลใหเกิดสถานีชองใหม
เพิ่มมากขึ้นรวมทัง้รายการโทรทัศนประเภทตางๆ มากขึ้น  โดยเฉพาะสงผลใหธุรกจิการผลิตรายการโทรทัศนมีแนวโนม
การเติบโตที่สูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งแนวโนมวาผูประกอบธุรกิจเคเบิลทีวอีาจจะขายโฆษณาได ทําใหผูผลิตรายการ
โทรทัศนมีทางเลอืกในการทําตลาดโฆษณามากขึ้น   

การผลติและการจัดหาผลิตภณัฑเพือ่จําหนาย 
ปจจัยหลักในการผลิตรายการโทรทัศนไดแก บุคลากร คาจางผูจัดรายการ คาเชาสถานีโทรทัศน สถานที่ที่ใชใน

การถายทําและอุปกรณที่ใชในการผลิต เปนตน  
บุคลากร 
ปจจุบัน บริษัทมีบุคลากรดานการผลิตทั้งหมดประมาณ 301 คน โดยบุคลากรสวนใหญเปนพนักงานประจําของ

บริษัทซ่ึงไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการพัฒนาและสรางบุคลากรใหมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง และเปนการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม  ดังนั้นหากสูญเสียบุคลากรในสวนใดไปบริษัทจะสามารถจัดหาบุคลากร
เขาปฏิบัติหนาที่แทนไดทันที เนื่องจากมีทีมงานที่มีความพรอมอยูแลวจึงไมสงผลกระทบตอบริษัท สําหรับในกรณีเปน
รายการที่ตองอาศัยบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะดาน บริษัทจะพิจารณาวาจางเปนกรณี  โดยจายคาตอบแทนตามอัตราตลาด 
นอกจากนี้ การประสานงานในการผลิตรายการรวมกับทีมขาวจากสื่อหนังสือพิมพหรือส่ือวิทยุ ภายในกลุมบริษัท ทําให
บริษัทสามารถผลิตรายการโทรทัศนไดอยางมีคุณภาพ  รวมทั้งยังมีความสามารถผลิตรายการเพิ่มขึ้นไดอีกในอนาคตโดย
ใชทีมบุคลากรที่มีอยูแลวในปจจุบัน 

คาจางผูจัดรายการ 
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ผูจัดรายการสวนใหญเปนพนักงานประจํา โดยบริษัทจายเงินเดือนเปนคาตอบแทนเหมือนพนักงานฝายการผลิต
ทั่วไป  ยกเวนผูจัดรายการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จะวาจางเปนกรณีโดยเปนผูจัดรายการอิสระภายนอก (Freelance) 

 
 
คาเชาสถานีโทรทัศน 
 
คาเชาสถานีโทรทัศนมีอัตราที่สูงมาก แตปจจุบันบริษัทมีทางเลือกในการออกอากาศมากขึ้นเชน  สถานีเคเบิลทีวี

ตางๆ เชน UBC, TTV,  เคเบิลทองถิ่น, ดาวเทียม, Broadband, อินเตอรเน็ท, Mobile Phone  อยางไรก็ตามเนื่องจากใน
ปจจุบันมีชอง  Free TV จํานวนนอยจึงทําใหเกิดการแขงขันระหวางสถานีในการใหเชาเวลา  แตสําหรับบริษัทถือเปน 
Content Provider ซ่ึงไมผูกขาดการผลิตหรือรวมผลิตรายการใหกับสถานีใดสถานีหนึ่ง  

 
สถานที่ใชในการถายทําและอุปกรณที่ใชในการผลิต 
 
เนื่องจากรายการที่บริษัทผลิตสวนใหญเปนรายการขาว วิเคราะหขาว หรือสนทนาขาว ซ่ึงสวนใหญมีการเชิญผูที่

เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็นในรายการ  ดังนั้นรูปแบบของรายการและสถานที่ที่ใชในการถายทําจึงไมซับซอนโดย
สวนใหญจะใชสถานที่ภายในของบริษัทจัดทําเปนหองสตูดิโอออกอากาศหรือใชหองขาวในการผลิตรายการ  

 
งานที่ยังไมไดสงมอบ 
ไมมี  -  
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ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ 
ลักษณะของผลติภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เนชัน่ เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ซ่ึงบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปเรชั่น จํากัด  ถือหุน 99.99%  โดย

ดําเนินธุรกิจจัดรายการวิทยุในรูปแบบการรายงานขาวดวนทันเหตุการณ และการวิเคราะหขาว ปจจบุันสถานีวิทยุสวน
ใหญเปนของหนวยงานราชการ เชน อ.ส.ม.ท., กรมประชาสัมพนัธ, กรมอุตุนิยมวิทยา, กองทัพบก, กองทัพเรือ, 
กองทพัอากาศ ฯลฯ โดยจะเปดประมูลคลืน่วทิยุใหแกผูสนใจทั่วไป โดยผูทีป่ระมลูไดจะผลติรายการเองหรือนําเวลาที่
ไดมาจัดสรรจําหนายใหแกผูผลิตรายการที่สนใจตอไป (Subcontract) ซ่ึงเงื่อนไขตางๆ ข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองโดยไมมี
สัญญาใดๆ เปนขอผูกมัด ลักษณะของรายการที่ผลิตแบงออกเปนหลายประเภทไดดังนี ้

1.  รายการที่นาํเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณทีน่าสนใจ  

เปนรายการเพื่อนาํเสนอขาวสารทั้งในและตางประเทศ และรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณทีน่าสนใจทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีแหลงขาวในประเทศจากศูนยขาวเนชั่น  และแหลงขาวตางประเทศจาก The Asian 
Wall Street Journal จึงทําใหสามารถเสนอขาวไดรวดเร็วซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการ
สัมภาษณบุคคลในขาวประจําวนั รายงานขาวตลาดเงิน ตลาดหุน ภาวะการซือ้ขายหลักทรพัย และสัมภาษณโบรกเกอร 
ทั้งนี้มีขอตกลงในการจัดสรรรายไดโฆษณาบางสวนใหแกผูประมลูสถานีวิทยุ โดยมีเงื่อนไขที่บริษัทไมตองชําระคาเชา
เวลาสถาน ี สําหรับรายการทีบ่ริษทั เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ผลิตและออกอากาศ มดีังนี้ 

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

2.   รายการขาวสัน้ตนช่ัวโมง 
เปนการนําเสนอขาวส้ันทุกตนชั่วโมงทุกวัน (ยกเวนชวงถายทอดขาวจากทางสถาน)ี โดยนําเสนอรายงานขาวส้ัน

ทันเหตุการณทุกประเภทซึ่งรายงานจากนักขาวทัว่ประเทศ  โดยบริษทัมีรายไดจากการโฆษณา และจะจดัสรรตามสัดสวน
ที่ไดตกลงใหกับผูที่ประมลูสถาน ี สําหรับรายการขาวส้ันตนชั่วโมงทีอ่อกอากาศในปจจุบัน  ไดแก 

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

เปนรายการที่มุงเนนการเสนอเพลงไทยสากล โดยมุงเนนกลุมเปาหมายผูรับฟงคือ 
กลุมวัยรุนถึงคนทํางาน 

สถานีวิทยุ A.M. 1107 Khz เปนรายการขาวส้ันตนชั่วโมง 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ 
- ไมมี -  
การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด 
การผลติรายการขาวที่มีคุณภาพและทันเหตุการณ 



-30- 

โดยบริษัทมุงในเรื่องความรวดเร็วและความถูกตองของขาวและประเด็นที่สําคัญตอเหตุการณประจําวนั (Hot 
Issue) ซ่ึงบริษัทไดเปรียบจากการมีฐานขอมลูขาวที่ดี และผูดาํเนินรายการที่มีความเชี่ยวชาญและมีไหวพริบในการ
สัมภาษณแหลงขาวตางๆ  

การกระจายสื่อและเวลาการออกอากาศ 
ปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาเลือกเชาเวลาจากสถานีวิทยุคือ ขอบขายของการกระจายเสียงของแตละสถานี

หรือ Network ซ่ึงในปจจุบันบริษัทสามารถถายทอดเสียงผานดาวเทียมไปยังสถานีตางๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
นอกจากนี้จะพิจารณาถึงลักษณะของรายการและกลุมผูฟงเปาหมายดวย อาทิเชนรายการสรุปขาวในชวงเชาและค่ําสําหรับ
นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป เปนตน  

การเสนอขายแบบมัลติมีเดียแพ็คเกจ 
รูปแบบการขายโฆษณามีความหลากหลายตามลกัษณะของรายการและความตองการของลูกคา เชน  อัตราคา

โฆษณาในการสนับสนุนขาวส้ันตนชั่วโมง การโฆษณาเฉพาะรายการ หรือเปนผูสนับสนุนหลักทําใหลูกคามีทางเลือก
สามารถจัดสรรใหเหมาะสมกับงบโฆษณาที่มีอยู ทัง้นี้บริษัทใหสวนลดสําหรับลกูคาทีล่งโฆษณาในลักษณะ “ผูสนับสนนุ
หลัก”  และสําหรับลูกคาที่มีการเซ็นตสัญญาในระยะยาว  

ภาวะการแขงขัน 
ผูผลิตรายการขาวทางวิทยุตองมีความพรอมทั้งดาน ประสบการณ ความชํานาญ บุคลากร เงินทุนและ

ความสัมพันธกับภาครัฐบาลหรือเจาของสถานี โดยในปจจุบันผูผลิตรายการดานการเสนอขาวใหแกสถานีวิทยุตางๆ ไดแก 
อ.ส.ม.ท. กรมประชาสัมพันธ, สํานักขาว INN, วิทยุเนชั่น, แปซิฟก เปนตน โดยมีการแขงขันเพิ่มขึ้น  ทั้งดานคุณภาพ, 
ลักษณะรายการ และรูปแบบของรายการ การเขาถึงกลุมผูฟงเปาหมาย ซ่ึงเปนการแขงขันในลักษณะของกลุมเฉพาะ 
(Market Segmentation)  โดยมีแนวโนมที่จะแบงกลุมผูฟงอยางชัดเจนมากขึ้นในอนาคต  ทําใหมีการแยงเม็ดเงินโฆษณา
จากผูดําเนินรายการประเภทเดียวกัน การนํากลยุทธดานราคามาใชกันมากขึ้น โดยกลุมลูกคาโดยตรงและ Agency จะมี
ทางเลือกและอํานาจในการตอรองเพิ่มมากขึ้น โดยจะเลือกรายการที่มี Rating สูง และเปนชวง Prime Time  

มูลคาตลาดโฆษณาทางสื่อวิทยุ 
จากการสํารวจของบริษัท ศนูยวิจัยธนาคารกสิกรไทย จํากัด ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อวทิยุพบวาในป 2547  

ส่ือโฆษณาทางวทิยุมีมูลคาประมาณ 6,745 ลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 8 ของคาใชจายโฆษณา
ผานสื่อทั้งหมด โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 อยางไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจ
ส่ือวิทยุจะขึ้นอยูกบัการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเปนหลัก  

    มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อวิทยุ 

ที่มา : บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย  จํากัด 
แนวโนมในอนาคต 
ภาพรวมของธุรกิจวิทยุมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและคาดวาในอนาคตจะมีอัตราการเติบโตคอนขางคงที่  

เนื่องจากธุรกิจวิทยุมีกลุมเปาหมายชัดเจนและคาใชจายคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับส่ืออื่นๆ   นอกจากนี้ ภายใตรัฐธรรมนูญ
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แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (มาตรา 39, 40 41) ที่มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นวิทยุ
อยางเสมอภาคและเปดเสรีมากขึ้น จะเปนโอกาสใหผูผลิตรายการที่มีความพรอมในดานบุคลากร ประสบการณ และ
เงินทุนสามารถเปนเจาของสถานีไดงายขึ้น ทําใหลดความเสี่ยงจากการเรียกคืนรายการจากเจาของสถานี ในขณะเดียวกัน
ผูผลิตรายการที่ไมไดเปนเจาของสถานีก็จะมีภาระคาเชาเวลาออกอากาศเพื่อการแบงรายไดใหเจาของสถานีลดลง  ทําให
ตนทุนการประกอบธุรกิจลดลงและผูผลิตรายการมีอํานาจตอรองมากขึ้น 

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 
ปจจัยหลักในการผลิตรายการวิทยุไดแก บุคลากร และคาเชาสถานีวิทยุหรืออัตราการแบงรายได  
บุคลากร 
กลุมบริษัทมีบุคลากรดานการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดจํานวน 19 คน สําหรับแหลงขาวไดบริหารจัดการโดยศูนย

ขาวของบริษัทเพื่อเปนศูนยกลางฐานขอมูลทั้งหมดโดยดําเนินการรวมกันเปนทีมขาวตางๆ   เชน กลุมธุรกิจ เศรษฐกิจ 
การเมือง การคาระหวางประเทศ การกีฬา การศึกษา ฯลฯ  สําหรับผูจัดรายการสวนใหญเปนพนักงานประจําซ่ึงมีเงินเดือน
เปนคาตอบแทนเชนเดียวกับพนักงานฝายการผลิตทั่วไป  ยกเวนผูจัดรายการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  บริษัทจะวาจาง
เปนผูจัดรายการอิสระโดยใหผลตอบแทนตามอัตราตลาด 

คาเชาสถานีวิทยุ 
สําหรับคาเชาเวลาสถานีวทิยุเปนขอตกลงของหนวยงานราชการกบัผูประมูลเวลา  โดยผูที่ประมูลเวลาไดจะไป

จัดสรรแกผูเชาชวงตอไปหรอืจัดหาผูผลิตรายการในชวงตางๆ  โดยมีขอตกลงเกี่ยวกบัการแบงรายไดโฆษณา  สําหรับ
บริษัทเองถือเปนผูผลิตในลักษณะ Content Provider โดยไมผูกขาดกบัสถานีใดสถานีหนึ่ง 

 
ข้ันตอนการผลิต 
กลุมบรษิัทเนชัน่ ไดมกีารรวบรวมขาวสารจากแหลงตางๆ ไวทีศู่นยกลางเรียกวา “สํานักขาวเนชั่น” ซ่ึงถือเปน

ทรัพยากรที่สําคัญในการผลิตขาวผานสื่อตางๆ ในกลุมบริษัท  สําหรับขบวนการผลิตขาวส้ันตนชั่วโมงนัน้ บรรณาธิการจะ
ทําการคัดเลอืกหัวขอขาวและเรียบเรียงขาวที่จะนําเสนอและใหผูอานขาวบันทึกเสียงไวในเทปและสงใหสถานทีําการ
ออกอากาศตอไป ในสวนของการจัดรายการที่นาํเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวของเหตุการณ บรรณาธิการ
และผูจัดรายการจะรวมกันคัดเลอืกหัวขอที่จะนําเสนอและจัดเตรียมขอมูลสนบัสนุน โดยผูจัดรายการจะทาํการลงเสียง
บรรยายที่สถานีและเผยแพรออกอากาศทนัท ี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-   ไมมี   - 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-   ไมมี   - 
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3.4 ธุรกิจอื่นๆ  ไดแกธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

กลุมเนชั่นมีเว็บไซดที่เปนศูนยขาวของกลุมบริษัทเอง ไดแก 

Web Page ลักษณะเนื้อหา 
www.nationgroup.com เปนเว็บไซดหลักของบริษัทซ่ึงเชื่อมตอกับทุกเว็บไซดของบริษัท 
www.nationmultimedia.com รวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพ The Nation 
www.bangkokbiznews.com รวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
www.bangkokbizweek.com รวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek 
www.komchadluek.com รวบรวมขาวสารจากหนังสือพิมพคม ชัด ลึก 
www.nationweekend.com รวบรวมขาวสารจากนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห 
www.nationchannel.com ถายทอดสัญญาณภาพและเสียงจาก Nation Channel ซ่ึงรวบรวมรายการ

ตาง ๆ ที่ออกอากาศทั้งในปจจุบันและออกอากาศแลวใหเลือกชม 
www.nationbizchannel .com ถายทอดสัญญาณภาพและเสียงจาก Nation Channel ซ่ึงเนนเฉพาะรายการ

ประเภทธุรกิจการเงิน, การลงทุนตางๆ โดยรวบรวมรายการตาง ๆ ที่
ออกอากาศทั้งในปจจุบันและออกอากาศแลว 

www.nationradioonline.com ถายทอดสัญญาเสียงจากรายการวิทยุเนชั่นตาง ๆ 
www.nationjunior.com รวบรวมขอมูลขาวสารจากนิตยสารเนชั่นจูเนียร  
www.nationejobs.com รวมรวบประกาศเกี่ยวกับการจัดหางาน  โดยรวมรวบจากโฆษณาใน 

section classified 
www.nationcomics.com รวบรวมขอมูลและผลิตภัณฑจากสื่อส่ิงพิมพเพื่อการศึกษาและการตูน 
www.nationbook.com รวบรวมรายชื่อหนังสือพ็อคเก็ตบุคสที่วางจําหนายทั้งหมดของกลุม

บริษัท 

สําหรับบริษทัยอยที่ดําเนินธุรกิจเกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแก 

  บริษัท เนชัน่ ดิจติอล มีเดีย จํากัด ดําเนินธุรกิจในรปูของ Holding Company จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายฐานการบริการดานขอมูล ขาวสาร สูระบบ online และอินเตอรเน็ต 
ทั้งนี้ บริษัท เนชัน่ ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ไดลงทุนในบริษทัที่เกี่ยวของกันคือ บริษทั ไทย พอรทลั จาํกดั ในสัดสวน 19%
  

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
แมวาปจจุบันภาครัฐไดวางรากฐานและสนับสนุนใหคนไทยใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น  แต

เนื่องจากธุรกิจดานอินเตอรเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและยังมีความไมแนนอน  ดังนั้นในป 2547 ที่ผานมาบริษัทได
ลดขนาดการลงทุนในธุรกิจกลุมนี้ลงจากรอยละ 78 เหลือรอยละ 19   
 ผลกระทบจากสื่อทดแทนเชนอินเตอรเน็ตที่มีตอส่ือหนังสือพิมพยังมีคอนขางนอยในระยะสั้น  เนื่องจากอัตรา
ใชอินเตอรเน็ตตอจํานวนประชากรในประเทศไทยของป 2547  มีเพียง 10.70% (ที่มา : International Telecommunication 
Union – ITU)  ซ่ึงเปนอัตราคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับอัตรา 34.0%  ของประเทศเพื่อนบานเชน มาเลเซีย  และฮองกงที่มีอัตรา
สูงสุดในเอเซียที่ 72.5%   (ที่มา : Internet World Stats)  อยางไรก็ตามประชากรรุนใหมมีแนวโนมที่จะคนควาขาวสารขอมูล
จากอินเทอรเน็ตมากขึ้น สงผลใหธุรกิจอินเตอรในระยะยาวยังมีโอกาสเติบโตอยางมาก โดยผูประกอบการหนังสือพิมพ
หลายแหงไดเตรียมความพรอมสําหรับผลกระทบดังกลาวโดยผานทางการพัฒนาและประชาสัมพันธเวบไซด (Website) ของ
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ตน  ซ่ึงผูประกอบการหนังสือพิมพจะมีขอไดเปรียบจากชื่อเสียงที่เปนที่รูจัก  การมีโครงขายพื้นฐานในการรวบรวมขาวสาร  
และการมีขอมูลที่สะสมไวเปนจํานวนมาก 
 
 สําหรับกลุมบริษัทฯ เองยังคงมีทีมพัฒนาเวบไซดอยางตอเนื่อง  เพื่อรองรับความตองการการคนควาขอมูลจาก
อินเตอรเน็ตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเชนกัน  โดยเปนการใชประโยชนจากฐานขอมูลที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

            แนวโนมอุตสาหกรรม  
 
 การใชงานอนิเตอรเน็ตในประเทศไทยในปจจุบนัอยูในกลุมสถาบันการศึกษา และกลุมนกัธุรกิจ โดยยังมีการใช
งานอยูในวงจํากดั  อยางไรก็ตามการนําอินเตอรเน็ตมาใชในองคกรจะชวยลดคาใชจายและประหยัดเวลาในการทํางานใหกับ
องคกรไดในอนาคต ดังนั้นจึงคาดวาธุรกิจดานอินเตอรเน็ตจะมีโอกาสทางตลาดในอนาคตมากกวาในปจจุบัน   ซ่ึงตองอาศัย
ปจจัยเสริมทั้งการลงทุนทางดานเทคโนโลยีและการศึกษาใหแกหนวยงานตางๆ  
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4. การวิจัยและพัฒนา 
  

 บริษัทใหความสําคัญกับหนวยงานวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อรองรับการแขงขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดย
บริษัทมีหนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจโดยเฉพาะคือ ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Department) ซึง่
เปนหนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลความเปนไปไดเก่ียวกับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวของ นอกจากหนวยงานดังกลาวแลว
บริษัทยังมีฝายการตลาด (Corporate Strategy and New Business Development) ที่ติดตามขอมูลทางการตลาดและคูแขงอยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการลงโฆษณาในสื่อตางๆ โดยรายงานใหคณะกรรมการบริหารทราบอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
ขอมูลในการปรับกลยุทธทางดานการตลาดใหเหมาะสมตรงกับความตองการของลูกคา สวนขอมูลดานอุตสาหกรรมโฆษณา
บริษัทไดรับขอมูลจากบริษัทวิจัยอิสระภายนอก เชน Media Data Resources (MDR) หรือ ACNielsen Thailand เปนตน เพื่อ
วิเคราะหขอมูลในภาพรวมของอุตสาหกรรม  สําหรับในป 2547 บริษัทไดจัดตั้งงบประมาณสําหรับรายจายดานวิจัยและพัฒนา
ธุรกิจประมาณ  10  ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-34- 

 
 



-35- 

5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกิจ 

5.1.1 สินทรัพยหลักของบริษัทและบริษทัยอย คือ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรตาง ๆ ที่ใชในการผลิต ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
  มูลคาทางบัญชีของสินทรพัยหลักของบริษัทและบรษิัทยอย 

มูลคาทางบัญชีสทุธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทและบรษิัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 ลักษณะกรรมสทิธ์ิ ทรัพยสนิท่ีใชเปน มูลคาตามบัญชีสทุธิ  (ลานบาท) 
  หลักประกนัการกูเงิน ณ 31 ธ.ค. 47 
ที่ดินและสวนปรบัปรุงที่ดิน เจาของ ไมม ี 596.47 
อาคาร และสวนปรับปรุง เจาของ ไมม ี 1,431.93 
เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ ไมม ี 702.01 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน เจาของ ไมม ี 209.92 
ยานพาหนะ เจาของ ไมม ี 40.21 
สินทรัพยระหวางกอสราง เจาของ ไมม ี 541.73 

รวม เจาของ ไมม ี 3,522.26 

หมายเหต:ุ  
- บริษัทยอยของบริษัททั้งหมดใชพื้นที่สํานักงานใหญของบริษัทเปนสํานักงาน ซึ่งทําการเชาพื้นที่เปนรายป  โดยบริษทัคิด

คาเชาพื้นที่ในอัตราคาเชาถัวเฉล่ียในราคาตลาดจากบริษัทยอยเหลานัน้ 
- พื้นที่ของกลุมบรษิัทมีทั้งหมด 68 ไร 3 งาน 5.3 ตารางวา (รวมพื้นที่โรงพิมพที่ กม. 29.5 และสาขาตางจังหวัดแลว) 
- อาคารสํานักงานสวนใหญเปนพื้นที่อาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร จํานวนประมาณ 42,716.68 ตารางเมตร ซึ่งมมีูลคาตาม

บัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2547 เทากับ 1,308 ลานบาท สวนที่เหลือเปนอาคารสํานกังานใหญจํานวน 2 หลัง ที่ถนนบางนา-
ตราด และที่โรงพมิพ กม. 29.5  

- เครื่องจักรและอุปกรณสวนใหญเปนเครื่องจักรที่ใชสําหรับงานพมิพหนังสือพมิพ โดยมมีูลคาทางบัญชี  ณ 31 ธันวาคม 
2547 เทากับ 702.01 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 (เอเชียตะวันออกเฉียงใต) 
4. The Asian Wall Street Journal of Dow Jones 
Publishing Company (AWSJ) 

23 ต.ค. 30 บริการดานการพมิพ และเปนตัวแทนจําหนาย
และจัดสงในประเทศไทย 

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

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 
4. Business Traveller Interasia Publication Ltd. 9 ม.ค 39 ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 
5. Reader's Digest (Thailand) Ltd. 1 ก.ค. 43 ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย 
6. Fleet Auto 14 ม.ิย. 47 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. The Walt Disney (Thailand) Co., Ltd. 1 ก.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือและ
สิ่งพมิพภายใตลิขสิทธ์ิ  Disney  

3. Sanrio (H.K.) 1 ต.ค. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ
สิ่งพมิพ ไดแก Sanrio 

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

5. Wendy Pye 1 พ.ย. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือ ไดแก
The Nature Library Series 

6. Kingfisher Publications Plc 1 ม.ีค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
สิ่งพมิพ ไดแก 1,000 Years of  Famous People 

7. Darling Kindersley Ltd. 4 ม.ีค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
สิ่งพมิพ ไดแก Megabites 

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

9. Scholastic Ltd. 6 พ.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
สิ่งพมิพ ไดแก Airy Fairy 

10. Casterman 14 พ.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
สิ่งพมิพ ไดแก Tin Tin 

บริษัท เนช่ัน  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

สิทธิในการผลิต , พมิพ และจัดจําหนาย สิ่งพมิพตางประเทศทีส่ําคัญไดแก 
ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 

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

2. Shueisha Inc. 1 เม.ย. 37 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือการตูน เชน 
BOOM, ฮิคารุเซียนโกะ, Dr. Slump ฯลฯ 

3. 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
ภาพและเสียงผานสื่อโทรทัศน และวิทยุ ผูทําการ
โฆษณาผลิตภัณฑ 

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 

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 และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสีชุด  
Cyborg Kurochan 

18. Gakken ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง What a Lovely Day 

19. Daiwa Shobo ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง ดารมา เจาตูบแสนรกั 

20. Media Factory ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง ชีวิต 150 ซม. 
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บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

ตัวอยางลิขสิทธิ์ที่ไดรับในการจัดพมิพ พอกเก็ตบุค ในป 2547  

เจาของลิขสิทธิ์ตางประเทศซึ่งใหสทิธิในการแปล และพิมพเปนภาษาไทย เพื่อจัดจําหนายในประเทศไทยไดแก 

ผูใหสทิธ ิ วันทําสัญญา เรื่อง 
Amber Books 8 ม.ค. 47  Profile of a Criminal Mind   
Jennifer Luithlen Agency 13 ก.พ. 47  Shadowmancer Trilogy  
Kogan Page Ltd. 18 ม.ีค. 47 Chairing the Board  
Bloomberg L.P. 23 ม.ีค. 47 The Value Factor 
Simon & Schuster, Inc. 6 เม.ย. 47 The Outcast Series 
The Crown Publishing Group 16 เม.ย. 47 

  
 
13 พ.ค. 47 
1 ก.ย. 47 

 Organized for Success, The Next Big Thing Is 
Really, The Mag of Innovation และ Lost and 
Found 
Teach Equuilibrium 
The way to the Top 

The MIT Press 5 พ.ค. 47 Fatal Equilibrium 
Kogan Page Ltd. 25 พ.ค. 47 Shut up & Listen  
Harvard Business School Press 28 พ.ค. 47 What’s the Big Idea? 
Princeton University Press 1 ม.ิย. 47 A Deadly Indifference  
Hamlyn 17 ม.ิย. 47 What’s My Cat Thinking? และ What’s My Dog 

Thinking?  
Random House 9 ก.ค. 47 Trump: How to Get Rich  
Ballantine Books 20 ก.ค. 47 Find a Husband After 35  
Random House Joong Ang Inc. 30 ก.ย. 47 He Says, She Says 
Kogan Page Ltd. 16 ธ.ค. 47 Brand Royalty 

เจาของลิขสิทธิ์ชาวไทยทีใ่หสิทธ์ิในการพมิพและจําหนายในประเทศไทย ไดแก 
ผูใหสทิธ ิ วันทําสัญญา เรื่อง 

นายกนก รัตนวงศสกลุ 27 ก.ย. 47 ชีวิตรื่นรมย 
บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด 15 ก.ย. 47 เดอะสตาร คนฟา ควาดาว 
นางวรรณศิริ ศรีวราธนบูลย 30 ก.ย. 47 เปยก 
นางปรมิลาภ ชูเกียรติมั่น 18 ส.ค. 47 บัวประดับในประเทศไทย 
นางสาวอาภรณ ภูวิทยพันธุ 18 ส.ค. 47 9 กลยุทธหมัดเด็ดพิชิตใจลูกนอง 
บริษัท 110 วิภา จาํกัด 27 ก.ค. 47 เคล็ดลับคูครัวคุณหรีด 
นางสาวธนัชชา ศักดิ์สยามกุล 22 ก.ค. 47 ซับ แสง สแลง หนัง 
ผศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 22 ก.ค. 47 คลายกังวล คนรักสัตว 
บริษัท เฉ. เดียมอง จํากัด 31 ต.ค. 47 กลองลับดารา 
นายเบญจะ ชินปญชนะ 13 พ.ย. 47 เสนสายลายมือสือ่ความรัก 
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หมายเหต ุ 
- กรณีที่เปนสัญญาลิขสิทธิ์ในลักษณะการใหบริการการพิมพและเปนตัวแทนจาํหนาย และจัดสงจะเปนลิขสิทธิ์

ประเภท Roll-Over หรือมีผลบังคับใชตราบเทาที่ยังไมมกีารยกเลิกจากฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งคาลิขสิทธิ์จะคํานวณ
จากสัดสวนตามยอดขายที่เกิดข้ึนจริง โดยสัดสวนของแตละสัญญาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความนิยมของแตละ
ผลิตภัณฑ 

- กรณีที่เปนสัญญาลิขสิทธิ์ในการแปลและพิมพ Pocket Book จะตกลงอัตราคาลิขสิทธ์ิจากราคาปกตามปริมาณ
การพมิพหรือยอดขายที่ตกลงกัน ซึง่เปนวิธีการคํานวณทั่วไปในธุรกิจ Pocket Book 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท 
 ณ 31 ธันวาคม  2547 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจตาง ๆ รวม 230.19 ลานบาท         
แยกเปน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพมูลคารวม 82.02  ลานบาท  , ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงมูลคารวม 86.71 ลาน และธุรกิจอื่นใน
กลุมเทคโนโลยี่สารสนเทศ รวม 61.47 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิด       เปนรอยละ 
3.62  ของสินทรัพยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนและเขาบริหารบริษัทดังกลาว   โดยสงกรรมการเขารวมบริหารงาน   
  

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

(1) การลงทุนเพื่อขยายเครือขายธุรกิจหลักใหครบวงจร  โดยบริษัทรวมกําหนดนโยบายและเขาไปมีสวนรวม
ในการบริหาร   ซึ่งแยกเปน 2 ธุรกิจหลักดังนี้ 
  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
  ประกอบดวยธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ และนิตยสารซึ่งดําเนินการโดยบริษัท  เนช่ัน  มัลติมีเดีย กรุป  จํากัด 
(มหาชน)      ในการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพหลัก 4 ฉบับไดแก  The Nation, กรุงเทพธุรกิจ , คม ชัด ลึก  และ กรุงเทพ
ธุรกิจ Biz week   ธุรกิจผลิตและจําหนายสิ่งพิมพเพื่อการศึกษา ดําเนินการโดยบริษัทรวมทุนในนาม บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท 
เอ็ดดูเทนเมนต จํากัด ต้ังแตป 2541    ธุรกิจผลิตและจําหนายหนังสือประเภท  Pocket Book ดําเนินการโดยบริษัท  เนช่ัน บุคส 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งจัดต้ังในป 2545 โดยในป 2547 ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพมีรายไดคิดเปน 93%  ของรายไดจากการขายและ
บริการรวม 

   ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 
   บริษัทไดดําเนินการโดยผานบริษัทยอยคือ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่ง        
ดําเนินธุรกิจโทรทัศน และบริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค  จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจวิทยุ  โดยมุงเนนการใหบริการในฐานะ      
เปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร หรือ Content Provider ซึ่งสามารถใหบริการขอมูลขาวสาร สารบันเทิงแกสถานีโทรทัศน โดยไม
ผูกขาดกับสถานีใดสถานีหนึ่ง ทั้ง FREE TV  และ Pay TV ทั้งในเขตกรุงเทพ และตางจังหวัด เชน WETV ที่เชียงใหม หรือ 
TTV ชอง 1 เปนตน เชนเดียวกับการผลิตรายการวิทยุ ซึ่งในอนาคตหากมีการเปดเสรีในการจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุ บริษัท
อาจจะเขารวมประมูลผลิตรายการประเภทขาวไดอยางเต็มที่  

   ธุรกิจอ่ืนเชน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป 2546  บริษัทไดลดขนาดการลงทุนในธุรกิจ
อินเตอรเน็ตลง โดยคงเหลือเฉพาะในสวนสายของการพัฒนา Website ของบริษัทเอง 
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 (2)  การลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 

  ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทที่เก่ียวของรวม 251.08  ลานบาท  คิดเปนรอยละ        
3.94  ของสินทรัพยรวม  โดยในระหวางป 2547  บริษัทไดลดสัดสวนการลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ลงจาก
เดิมตนปมี       สัดสวนการถือหุนรอยละ  18.41  เปนคงเหลือรอยละ 14.80 โดยบันทึกเงินลงทุนในบัญชีตามมูลคายุติธรรม  
โดยอางอิงราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทถือหุน    Se-ed อยูเทากับ 
46.38  ลานหุน  ในราคาตลาดหุนละ  5.35  บาท  รวมเปนเงินลงทุนตามราคาตลาดเทากับ  248.15   ลานบาท  ในขณะที่มีราคา
ตนทุนที่ไดมาทางบัญชีหุนละ 3.32 บาท หรือ 153.98 ลานบาท ดังนั้นผลตางระหวางราคาตลาดกับราคาขายจึงปรับอยูในสวน
ของผูถือหุนเทากับ 94.15 ลานบาท 

              สําหรับนโยบายการลงทุนในอนาคตบริษัทเนนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก (Core Business)  คือสื่อ
สิ่งพิมพหรือที่เกี่ยวของกับสิ่งพิมพ  รวมทั้งสื่อโทรทัศนและวิทยุซึ่งดําเนินการอยูแลว    สวนในธุรกิจอ่ืนๆ  บริษัทจะกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุนโดยการหาผูรวมลงทุน  ในลักษณะบริษัทรวมทุน  เปนตน 

 
 การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯ จะควบคุมและกําหนดนโยบายของบริษัทยอยโดยจะสงกรรมการบริหารของ NMG ไปเปนกรรมการ        

ในบริษัทยอยจํานวน 3-4 ทาน และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทยอยจะตอง  
เสนอเรื่องและขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน   สําหรับกรณีที่ เปนบริษัทรวม   บริษัทฯจะสง        
กรรมการเขาไปเปนตัวแทนเฉล่ีย 1-2 คน สวนบริษัทอ่ืนหรือบริษัทที่เก่ียวของ กรรมการที่สงไปจะขึ้นอยูกับสัดสวนการ        
ถือหุนของบริษัท เชน บริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) มีกรรมการจากบริษัทฯจํานวน 2 คน เปนตน 
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6. โครงการดําเนินงานในอนาคต 
บริษัทมีโครงการดําเนินงานในอนาคตเฉพาะในสวนธุรกิจส่ิงพิมพ  ดังนี้ 
 
ในป  2548  บริษัทไดลงทุนในเครือ่งพิมพ Commercial Web มูลคา 220  ลานบาท   ซ่ึงเปนเครื่องพิมพความเร็วสูงสําหรับ
พิมพงานที่มีปริมาณและคุณภาพสงู ไดแก นิตยสาร  เปนตน  คาดวาเครื่องจักรดังกลาวจะติดตั้งแลวเสร็จและใชงานได
ประมาณไตรมาส 2 – 3  ป  2548   โดยการลงทุนดังกลาวนอกจากจะพิมพงานของบรษิัทและบริษทัในเครือเองแลว  ยัง
สามารถรับงานพมิพภายนอกไดเพิม่เติม 
 
 
 



7. ขอพิพาททางกฏหมาย 
          -ไมม-ี  
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท  

(1) ทุน 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 2,500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 250 ลานหุน       

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 1,623,812,830 บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน 162,381,283 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 2547 ไดทยอยชําระคืนตามกําหนด โดยคงเหลือเทากับ 60 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 ซึ่งบริษัทไดชําระคืนตามกําหนดครบถวนแลวในวันที่ 21 มีนาคม 2547 

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  

ในป 2547 บริษทัไดออกหุนกูจาํนวน 1,600 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไปประเภทระบุช่ือผูถือ ไมดอยสิทธิ  
ไมมหีลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู โดยแบงหุนกูเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 จํานวน 600 ลานบาท  อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอน
วันที ่ 26 กุมภาพนัธ 2550 และชุดที่ 2 เปนหุนกูชนดิทยอยคืนเงินตน จํานวน 1,000 ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนใน
วันที่ 26 กุมภาพนัธ 2552 โดยชําระคืนเงินตนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 500 ลานบาท และ วนัที่ 26 กุมภาพันธ 2552 
จํานวน 500 ลานบาท 

ในการนี้ บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิหุนกู ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวน
ทางการเงินตามงบการเงินรวม อัตราการจายเงินปนผลตลอดอายุหุนกูดังกลาว 
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(3) พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ

หุนสามัญชนิดไมมีมูลคาจํานวน 4,351,744 หนวย ใหแกกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษัท (รวม
เรียกวา “พนักงานของบริษัท”) โดยในจํานวนนี้เปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใหกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานบริษัทจํานวน 4 คน รวม 
750,000 หนวย โดยที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่ง (1) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญไดหนึ่ง (1) หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุหา (5) ป และสามารถใชสิทธิไดปละสี่ (4) ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม วันที่ 15 มิถุนายน วันที่ 15 
กันยายน และวันที่ 15 ธันวาคม ของป 2543 ถึงป 2548 (วันสุดทายของการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญนี้ตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 
2548) โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2545 ไดมีการปรับอัตราการใช   สิทธิเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุนสามัญได 1.05 หุน ใน
ราคา 9.52 บาทตอหุน (เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม) ณ 31 ธันวาคม 2547 ใชสิทธิไปจํานวน 
346,100 หนวย คงเหลือ 3,112,644 หนวย 

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 ผูถือหุนไดมมีติอนมุัตใิหออก  ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดไมมมีูลคาใหกับผูถือหุนเดิมจํานวนไมเกิน 40,391,588 หนวย แตไดจัดสรรแลวรวม 39,426,525 หนวย 
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หนึ่ง (1) หนวย มสีิทธซิือ้หุนสามัญไดหนึง่ (1) หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิ
มีอายุ หา (5) ป สามารถใชสิทธิไดปละสี่ (4) ครั้ง ในวันที ่15 มีนาคม วันที ่15 มิถุนายน วันที่ 15 กันยายน และวันที่ 15 ธันวาคม ของ
ป 2546-2550 โดยใชสิทธิครั้งแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2546 และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ณ 31 
ธันวาคม 2547  ใชสิทธิไปแลวจํานวน  411,802 หนวย คงเหลือ 39,014,723 หนวย 

สรุปพันธะผูกพันของบริษัทในการออกหุนสามัญสําหรับการใชสทิธิดังกลาว ณ 31 ธันวาคม 2547 สามารถจําแนกได   
ดังนี้ 

 จํานวนหุนท่ีสาํรองไว (หุน) 

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการทีม่ีฐานะเปนพนักงานของบริษัท และ 
พนักงานของบริษทั ครั้งที่ 2   

3,112,644 

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  

39,014,723 

4. หุนสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการทีม่ีฐานะเปน
พนักงานของบริษทัและพนักงานบริษัท ทั้ง 2 ครั้ง (ตามมตทิี่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 
วันที่ 25 มีนาคม 2545) (เฉพาะสวนที่ยังไมไดใชสทิธิในการปรับสิทธ ิณ 31 ธันวาคม 2547) 

 
864,400 

 
รวม ภาระผูกพนัการออกหุนในอนาคต 
บวก ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกกรรมการทีม่ีฐานะเปนพนกังานของบริษัทและ 
พนักงานของบริษทั ครั้งที่ 1 ที่หมดอายุการใชสิทธ ิ
บวก ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการจัดสรรใหผูถือหุนเดิม แตไดขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนแลว  
บวก ทุนจดทะเบยีนที่ชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2547 

83,090,842 
 

489,400 
 

965,063 
162,381,283 

รวม จํานวนหุนทีชํ่าระและจัดสรรแลว 
หัก หุนจดทะเบียนของบริษัท 

246,926,588 
250,000,000 

คงเหลือจํานวนหุนที่ยังมไิดจัดสรร 3,073,412 
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8.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบยีน 27 สิงหาคม 2547  
กลุมผูถือหุน 

 
จํานวนหุนท่ีถือ รอยละ 

1. นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ 17,063,220 10.52 
2. นาย ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 16,658,640 10.27 
3. นายสุทธิชัย แซหยุน 14,600,054 9.00 
4. American International Assurance Co., Ltd. ( 2 accounts ) 13,633,038 8.40 
5. Dow Jones & Company, Inc., New York 12,000,000 7.40 
6. ทวีฉัตร จฬุางกรู 11,000,000 6.78 
7. นางวราภรณ พวงเรืองศรี 4,883,300 3.01 
8 นายสําเริง มนูญผล 4,536,300 2.80 
9. นายนิวัตน แจงอริยวงศ 4,485,878 2.76 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3,789,018 2.33 
บริษัท ศูนยรับฝาก หลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก / อ่ืนๆ 59,600,920 36.73 

รวม 
 

162,250,368 
 

100 
 
หมายเหตุ 
กลุมผูถือหุนที่จัดอยูในกลุมเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกัน ไดแก  
นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ  
นายสุทธิชัย แซหยุน  
Dow Jones & Company, Inc., New York 
นายนิวัตน แจงอริยวงศ 
โดยมีหุนรวมกัน  47,744,572 หุน หรือคิดเปนรอยละ  29.43  ของจํานวนหุนทั้งหมด 

 
8.3 นโยบายจายเงินปนผล 

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

ตามประเภทผลิตภัณฑคือ  
     กลุมที่ 1 ไดแก คม ชัด ลึก, โฆษณายอย  กลุมทวีีวทิยุ   
        กลุมที่ 2  ไดแก The Nation, กรุงเทพธุรกิจ, Bizweek   

   กลุมที่ 3 ไดแก สิ่งพมิพเพื่อการศึกษาเด็ก และ Pocket Books  
   โดยแตกลุมประกอบดวย กองบรรณาธิการ, ฝายขายโฆษณาและ การตลาด, งานดานสมาชิกสิ่งพมิพ 

2.    แผนกจัดจําหนายหนังสือพมิพ ขึ้นตรงกับ President / Group COO 
3.    แผนกการเงิน, บัญชี, เครดิต, คอมพิวเตอร, ตรวจสอบภายใน ของทั้งกลุมบริษทั ขึ้นตรงกับ Vice Chairman / CFO 

(ไมแยกประเภทธุรกิจ) 
4. กองบรรณาธิการแยกตามสื่อ ขึ้นตรงกับ Group Editor 
5. หนวยงานสนบัสนุน ไดแก แผนกพัฒนาธุรกิจ, ทรัพยากรบุคคล, จัดจําหนาย,  ฝายผลิต, จัดซื้อ และธุรการ เปน
หนวยงานสวนกลางของทั้งกลุมบริษัท (ไมแยกประเภทธุรกิจ) ขึ้นตรงกับ President / Group COO 

 
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. Ms. Winnie Hutton Wong กรรมการ 
11. นายนิสสัย เวชชาชีวะ กรรมการ 
12. นายโยธิน เนื่องจํานงค กรรมการ 

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

ประทบัตราสําคัญของบริษัท 
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คณะผูบริหารระดบัสูงของบริษัท ณ ปจจุบัน (ธันวาคม 2547 ) มีรายชื่อดังตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ 
นายสุทธิชัย แซหยุน บรรณาธิการอํานวยการ 
นายธนะชัย สันตชัิยกูล รองประธานกรรมการ 
นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี กรรมการบรหิารฝายการเงิน  
นายเทพชัย แซหยอง บรรณาธิการเครือเนช่ัน 
นายพนา จันทรวโิรจน บรรณาธิการหนังสือพมิพ เดอะเนช่ัน 
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ Group Managing Editor  / บรรณาธิการหนังสือพมิพ คม ชัด ลึก 

และ Nation Channel 
 

พนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2547 มีจาํนวน 1,599 คน และบริษทัยอย 8 บริษัท รวม 428 คน 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรษัิทมีดังนี ้
1. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษทัใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติ

ที่ประชุมผูถือหุน   
2. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายทิศทางการบรหิารงานของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ของบริษัท 
3. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการจาํนวนหนึ่งใหเปนคณะกรรมการบรหิารเพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใด

หรือหลายอยางก็ได โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้งที่ 3/2545 ไดมมีตมิอบอํานาจกรรมการบริษัทใหแกคณะกรรมการบริหาร มี
รายละเอียดดังนี้ 

ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู
ภายใตกฎหมาย เง่ือนไข กฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแยงหรือมี    
สวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเขาประชุมดวยเทานั้น สวนรายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ที่สําคัญของบริษัทใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกลับเขารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง มีผล

ต้ังแตวันที ่26 พฤศจิกายน 2545 โดยมีนายปกรณ บริมาสพร เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ และ 
นายนิวัตน แจงอริยวงศ เปนคณะกรรมการตรวจสอบและแตงตั้ง นางสาวมัธยา โอสถานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ โดยในระหวางป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิารณา และเสนอใหกรรมการบรษิัทพจิารณาและอนุมัติ       
ทบทวนหลักเกณฑของคณะกรรมการตรวจสอบวาดวย วัตถุประสงค, องคประกอบและการประชมุ, บทบาทและหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรปุไดดังนี้ 
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บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.   สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป) ที่ถูกตองและเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัท

อยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษทั 
2. สอบทานใหบริษทัมีระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
3. สอบทานใหบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ 

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  
4. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผูสอบบัญชี

เกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญหาทีพ่บระหวางการ
ตรวจสอบ และประเด็นที่ผูสอบบญัชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ 

5.      พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณทีี่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมคีวามถูกตองและครบถวน   

5. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

7.       ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

 นอกจากนี ้ ในป 2547 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณาอนมุัติทบทวนเอกสารหลักเกณฑวาดวยวัตถุประสงค 
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบตลอดจนอํานาจของแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในบริษทัไดรับทราบ 

องคประกอบและการประชุม 

 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 ทาน กรรมการแตละทานตองเปนกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร สามารถใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ และสามารถอานและเขาใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจําเปนตองมีในการทํา
หนาที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองมีความชํานาญทางการบัญชีหรือการจัดการดานการเงินที่
เก่ียวของตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตอสื่อสารโดยตรงกับผูสอบ
บัญชีภายนอก ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ใหความเห็นชอบกับวาระการประชุม 
ตลอดจนรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมกรบริษัททราบสม่ําเสมอ 

 คณะกรรมกรตรวจสอบตองจัดประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง หรือมากกวาหากจําเปน คณะกรรมการตรวจสอบจะตอง
ประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก ผูตรวจสอบภายใน และฝายบริหารอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจได  รับ
การแตงต้ังกลับมาใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเนื่องจากเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และหากกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทดวยแลวเมื่อบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนงกรรมการอิสระไมวาดวยเหตุใดก็ตามจะตองพนจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
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การคัดเลือกกรรมการของบริษัท ไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยางไรก ็    
ตามบริษทัไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี ้
วิธีการแตงต้ังกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท หรือพิจารณาหาผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท อยางไรก็ตามการแตงตั้งกรรมการใหมจะผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการ
อิสระและคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวย  

นอกจากนี้การแตงต้ังคณะกรรมการจะตองผานมติทีป่ระชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัท
กําหนดใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

 
(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  

วิธีการแตงตั้งกรรมการอิสระ 
เกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษทั มหีลักเกณฑในการ

คัดเลือก ดังนี้  

1. ตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทาํหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน 

2. ถือหุนไดไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนทีม่สีิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท 

3. ตองไมมสีวนรวมในการบรหิารงานของบริษัท  

4. ไมมคีวามสมัพันธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี ้ ลูกหนี้การคา และเจาหนี ้ เปนตน และไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบรหิารงานของบริษทั บริษทั
ในเครือ บริษทัรวม  

5. ไมเปนญาตสินทิกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท บริษทัในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความคัด
แยงกัน 

ในป 2547 คณะกรรมการบริษทัไดมีแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา Membership Committee เพื่อคัดสรร
และแตงต้ังผูบรหิารระดับสูงในอนาคต 
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9.3 คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ 

9.3.1 คาตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับ ป 2547 

(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษทัที่เปนตัวเงิน 
กรรมการบริษทัมจีํานวนทั้งสิน้ 12 คน แบงเปนกรรมการทีม่ีฐานะเปนพนักงานบรษิัท 6 คน กรรมการอิสระ 3 คน และ

กรรมการภายนอกที่ไมไดเปนพนกังานบริษทั 3 คน โดยป 2547 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการอสิระ (ซึ่งทําหนาที่เปน
กรรมการตรวจสอบดวย) รวมปละ 1 ลานบาท และไมมีการจายคาตอบแทนใหกรรมการอ่ืนๆ โดยแยกเปนรายบุคคลไดดังนี้ 

รายช่ือ ตําแหนง จํานวนเงิน (บาท) 

1. นายปกรณ บรมิาสพร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 

2. นายเชวง จริยะพิสทุธ์ิ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 

3. นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 

รวมเปนเงิน 1,000,000 
 

(ข) คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
-ไมม-ี 

9.3.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท สาํหรับ ป 2547 

(ก) คาตอบแทนทีเ่ปนเงินเดือนแกกรรมการและผูบรหิารระดับสูงในฐานะเปนพนักงานบริษัทฯ 
กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผูบรหิารระดับสูงรวม 24 ทาน ไดรับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนสัในป 

2547 เปนจํานวน  113.37  ลานบาท  

   (ข) คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
บริษัทใหเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของกรรมการที่อยูในฐานะเปนพนักงานของบริษัทและผูบรหิารระดับสูง

รวม  24  ทาน ในป 2547 รวม  6.41  ลานบาท 

9.4 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  ในการซื้อ
ขายหลักทรัพย โดยบริษัทมีการเก็บรักษาสารสนเทศที่สําคัญที่ยังไมไดเปดเผยไวเปนความลับโดยจํากัดใหรับรูไดเฉพาะ
ผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเทานั้น นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงตองรายงานขอมูลการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท  ตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   (“ก.ล.ต.”)    และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย  ซึ่งเปนการปองกันการซื้อขาย
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หลักทรัพยโดยใชสารสนเทศภายในและเพื่อปองกันขอครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพยของบุคคล
ภายใน ซึ่งที่ผานมาผูบริหารระดับสูงของบริษัททุกทานไดปฏิบัติตามกฏเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย มาโดยตลอด 

 

 

9.5 บุคคลากร  
ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2547 กลุมบริษัทมพีนักงานทั้งหมด 2,027 คน แบงเปนพนักงานของบริษัทจํานวน 1,599            

คน และพนักงานของบริษัทยอยจํานวน 428 คน โดยแบงจํานวนพนกังานตามสายธุรกิจหลักไดดังนี้ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ      
จํานวน 1,692 คน ธุรกิจกระจายภาพและเสียงจํานวน 320 คน และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 15 คน โดยมีผล        
ตอบแทนของพนกังานของบริษัทและบริษัทยอย 8 บริษัท ในป 2547 ซึ่งแบงเปนเงินเดือนและโบนัส เทากับ 438 ลานบาท   
และ 63 ลานบาท ตามลําดับ ในสวนของเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษทัยอยรวมเทากับ 10 ลานบาท 

 
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานทีส่ําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา  
 
 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายสงเสริมในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยใหแตละหนวยงานจัดต้ังงบประมาณเพื่อการอบรม   

วิชาความรูใหกับพนักงาน นอกจากนี้ยังมีแผนกฝกอบรมของฝายทรัพยากรบุคคลที่ไดจัดการอบรมสัมมนาใหพนักงานตลอด
ทั้งป โดยเชิญวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ไดแก การอบรมความรูที่เก่ียวกับการบริหารการจัดการ, การพัฒนา
บุคลากร, ภาษาอังกฤษ, การประเมินผลงานพนักงาน  เปนตน สําหรับกองบรรณาธิการจะจัดการอบรมนักขาวอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากรในลักษณะเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (on the job training)  นอกจากนี้ ในแตละหนวยงาน
จะสงเสริมพนักงานที่มีความรูความสามารถในหนวยงานของตนใหมีความกาวหนาในสายงานอาชีพที่ตนรับผิดชอบ โดยได
ริเริ่มใช KPI  (Key Performance Indicators) ในการประเมินผลงานประจําป  

 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ  
1. นโยบายเกี่ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดตระหนกัถึงความสําคัญของการกํากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มความโปรงใส และขีด
ความสามารถในการแขงขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ โดยในสวนของกรรมการบริษัท
และผูบรหิารระดบัสูงไดมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตนในการซื้อขายหลักทรัพย โดยบริษัทมกีารเก็บรกัษาสารสนเทศทีส่ําคัญที่ยังไมไดเปดเผยไวเปนความลับโดยจํากัดใหรับรูได 
เฉพาะผูบรหิารระดับสูงที่เก่ียวของเทานั้น นอกจากนี้ผูบรหิารระดับสูงมหีนาทีใ่นการรายงานขอมูลการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ของ  บริษัท ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย   
แหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย  ซึ่งเปนการ    
ปองกันการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศภายในและเพื่อปองกันขอครหาเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการซื้อขาย        
หลักทรัพยของบคุคลภายใน  
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2. สิทธิของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 
ในป 2547 บริษทัไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจาํปผูถือหุน  โดยจัดขึ้นที่สํานกังานใหญของบริษัท ซึ่งบริษทัได

จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งรายงานประจําปประกอบการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาอยางนอย 9 วันทาํการ โดยแต
ละวาระการประชุมจะระบุความเหน็คณะกรรมการ สวนรายงานการประชุมไดมีการบันทกึอยางถูกตองครบถวนและจัดเก็บไว 
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  

3. สิทธิของผูมสีวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสทิธิของผูมสีวนไดเสียทกุกลุม ไดแกผูมีสวนไดเสียภายใน เชน พนักงานและผูบรหิาร

ของบริษัทและบริษัทยอย และผูมีสวนไดเสียภายนอกไดแก ลูกคา เจาหนี้ และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของอื่นๆ ดังตอไปนี ้
 ลูกคา : บริษัทไดตอบสนองความตองการของลูกคาดวยขาวสารทีม่ีคุณภาพมคีวามเปนกลาง           

รวมทั้งจัดกลไกและระบบการบริการลูกคา ใหลูกคาสามารถรองเรียนหรือเสนอความคิดเห็น 
เพื่อใหบริษทัสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการใหดีย่ิงขึ้น 

 เจาหนี้ : บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและขอตกลงที่ไดลงนามรวมกนั 
 คูแขง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานขอพงึปฏบิัติในการแขงขัน  

หลีกเล่ียงการกระทําทีไ่มสจุริตเพื่อทําลายคูแขง 
ชุมชน : บริษัทไดตระหนกัถึงหนาที่ความรบัผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของชุมชน และสวนรวม เชน ใน   

ป 2547 ที่ผานมาบริษัทไดจัดต้ังมูลนิธิหองสมุดครอบครัว และโครงการคายอาสาพัฒนาชนบท
, รวมโครงการบรจิาคชวยเหลือผูประสบภัย “ สึนาม”ิ  เปนตน 

 พนักงาน : บริษัทใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงานบริษัทตามความรูความสามารถ  นอกจากนี้ยัง
สงเสริมใหพนักงานไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ โดยใหแตละหนวยงานจัดต้ัง
งบประมาณการฝกอบรมรวมทั้งจัดหาสวัสดิการพิเศษ ไดแก การมอบทุนการศึกษาใหแกบุตร
พนักงานเปนประจําทุกป 

4. การประชมุผูถือหุน 
คณะกรรมการของบริษัทใหความสาํคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยการประชุมสามญัประจําปผูถือหุน ครั้งที่   

1/2547 ซึ่งจัดข้ึนในวนัที่ 26 เมษายน 2547 มีกรรมการเขารวมประชุมตามจํานวนครบทั้ง 12 ทาน นอกจากนี้ประธานในที่
ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามขอสงสัย, แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ   ไดทุกวาระการประชุม รวมทั้งได
บันทกึประเด็นซกัถามและขอคิดเห็นที่สาํคัญไวในรายงานการประชมุ 
5. ภาวะผูนําและวสิัยทัศน 

คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที ่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝาย    
จัดการอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการจะกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตามนโยบายที่กาํหนดไว และเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุนคณะกรรมการบริษทัไดจดัใหบรษิัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริหารความเสี่ยงทีม่ีประสทิธิผลรวมทั้งการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอเมื่อมีการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท โดยผานการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
     คณะกรรมการบริหารไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยง โดยไดพิจารณา
ความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย โดยราคาและเงื่อนไข        
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ไดเปดเผยรายละเอียด มูลคา



-53- 

รายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวแลวในแบบแสดง  รายการขอมูลประจําป (56-1) และหนังสือช้ีชวน หรือสารสนเทศที่
ใชในการเสนอขายหุนกูและออกใบสําคัญแสดงสิทธิทุกครั้ง ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวขอเรื่องรายการระหวางกัน  

7. จริยธรรมธรุกจิ 
 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายสงเสรมิในเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ โดยไดมีการสื่อสารนโยบายดังกลาว
ใหแกฝายจัดการและพนักงานทุกระดับโดยเฉพาะการนําเสนอขาวไดมกีารจัดการอบรมจริยธรรมของกองบรรณาธิการโดย
สม่ําเสมอ เพื่อรักษาความเปนกลาง และมีอิสระในการเสนอขาว 

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ปจจุบนั ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษทัมีคณะกรรมการบริษัทจาํนวน 12 ทาน ประกอบดวย  
 - กรรมการที่เปนผูบรหิาร  6 ทาน  
  - กรรมการทีไ่มไดเปนผูบริหาร  3  ทาน 
 - กรรมการอิสระ   3  ทาน คิดเปนรอยละ 1 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 ปจจุบนั ประธานคณะกรรมการ (Chairman) และประธานคณะผูบริหาร (CEO) เปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม 
เพื่อใหการถวงดุลและเกิดการสอบทานการบรหิารงาน โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอสิระ 3 คน
และ    กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 3 คน รวม 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี ้บริษทัไดจัด
โครงสรางการบรหิาร โดยใหอํานาจในการบรหิารงานอยางอิสระแกกรรมการอํานวยการฝายปฏิบัตกิาร (COO) และ
บรรณาธิการในแตละสื่อหรือแตละสายธุรกิจโดยอยูในกรอบนโยบาย และงบประมาณของบริษัท 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนในป 2547 บริษทัไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหาร โดยมีรายละเอียดระบุไวในหัวขอ  
เรื่อง คาตอบแทนผูบรหิารและกรรมการ  

11. การประชุมคณะกรรมการ 
ในแตละปบริษัทจะกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนา โดยในป 2547 ไดจัดประชุมคณะกรรมการ

บริษัทรวม 6 ครั้ง ซึ่งกอนการประชุมทุกครั้งบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบวาระการประชุมให
คณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุมเปนเวลา 7 วัน โดยการประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง และทุกครั้ง
จะมีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูจดบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองความถูกตอง
จากคณะกรรมการบริษัทไวโดยพรอมใหคณะกรรมการบริษัทตรวจสอบไดทุกเมื่อ 

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ในป 2547 มีดังนี ้
 รายช่ือ การประชุม 

ท้ังหมด (ครั้ง) 
การเขา 

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

10. Ms. Winnie Hutton Wong (แตงต้ังเมื่อวันที ่21 เมษายน 2547) 3 2 
11. นายนิสสัย เวชชาชีวะ  (แตงตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547) 3 3 
12. นายโยธิน เนื่องจํานงค (แตงต้ังเมื่อวันที่  26 เมษายน 2547) 3 3 

12. คณะอนุกรรมการ 
 บริษัทไดจัดใหมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยงานของคณะกรรมการบริษทัในการปฏบิัตหินาที่รับผดิชอบใน
การสอดสองดูแลคุณภาพและความนาเช่ือถือของรายงานทางบัญชี ระบบการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในตลอดจน
รายงานทางการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดวัตถุประสงค บทบาท หนาที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได
ระบุไวในหวัขอเรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ  
13. ระบบการควบคุมภายใน  
 บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดับบรหิารและระดับปฏิบัตกิารทีม่ีประสทิธภิาพ โดย
คณะกรรมการบรษิัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   (Audit Committee) เพื่อชวยงานของคณะกรรมการบรษิัทในการ
ปฏบิัตหินาที่ความรับผิดชอบในการสอดสองดูแลคุณภาพและความนาเช่ือถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบและระบบ    
ควบคุมภายใน ตลอดจนการรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในป 2547 คณะกรรมการบริษทัไดรับทราบรายงานของ      
คณะกรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานและรบัทราบผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งได
พิจารณาสอบทานเอกสารหลักเกณฑวาดวยวัตถุประสงค, บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตลอดจนอํานาจหนาทีข่องฝาย
ตรวจสอบภายใน เพื่อประกาศใหหนวยงานตางๆ ในองคกรไดรับทราบและใหความรวมมือกับฝายตรวจสอบภายในอยาง
สม่ําเสมอ  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสมและ
ไมมีขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในที่จะมผีลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีใน
งบการเงิน   

ในป 2547 ไดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมแตละครัง้ใชเวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ดังนี้ 
 รายช่ือ การประชมุ 

ทั้งหมด(ครั้ง)
การเขา 

รวมประชุม 
1. นายปกรณ บรมิาสพร           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 4 
2. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์            กรรมการตรวจสอบ 4 4 
3. นายนิวัตน แจงอริยวงศ         กรรมการตรวจสอบ 4 3 

 14. รายงานคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษทัและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําข้ึนมาตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏบิัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา 
รวมทั้งมกีารเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผล     
วาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน   
เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยอยูภายใตการสอดสองดูแลของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัทไดแตงต้ังขึ้น ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ
รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย ณ    วันที่ 31 ธันวาคม 2547  

 

15. ความสมัพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบรษิัทใหความสําคญัตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั้งรายงานขอมลูทางการเงิน
และขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญทีม่ีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลขาวสารใหผูลงทุน     
และผูที่เกี่ยวของทราบ ผานทางเวปไซดของบริษัท www.nationgroup.com  นอกจากนีใ้นทุกๆ ไตรมาสบรษิทัรวมกับ
สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย ในการจัดประชุมเพื่อพบนกัลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรพัยเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคต รวมทั้งบริษัทไดตั้งหนวยงานผูลงทุนสมัพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูล
ขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทใหกบัผูสนใจ  
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10. การควบคุมภายใน 

 โปรดดูรายละเอยีดในหนา 53 เรื่อง ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะอธิบายไวในสวนของรายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 
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11.  รายการระหวางกัน 
 

บริษัทมีรายการระหวางกันกบับรษิทัที่เกี่ยวของกับบริษัทในกลุม เฉพาะกรณีทีม่ีความจําเปนอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจ ตามปกตทิางการคา ที่เกิดขึ้นในระหวางป 2547 รวมทั้ง
ทีม่ียอดคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2547  โดยรายการที่เปดเผยดังตอไปนี้ เปนรายการระหวางกันระหวางบรษิทักับบริษทัยอยมคีวามเกี่ยวพัน และ/หรือ สนบัสนุนธุรกิจของบริษัทยอยบริษัทรวม
และบริษทัที่เกี่ยวของกัน สินทรพัย หนีส้ิน รายได และคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทและบริษัทยอยเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษทัยอย บริษทัรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน 
และ/หรือ  การเปนกรรมการรวมกนั โดยรายการระหวางกนัดังตอไปนี้เปนรายการระหวางบริษทัหรือบริษัทยอย กับบรษิัทที่บริษทัถือหุนนอยกวาหรือเทากับรอยละ 60  แตไมมรีายการใดที่
เกิดขึ้นจากบุคคลทีม่ีความขัดแยงกัน   คือบุคคลที่เกี่ยวของไมไดเปนผูถือหุนรายใหญที่เกินกวารอยละ 5  ในบริษัททีม่ีรายการระหวางกัน  
 
บริษัทหรือบริษัทยอย กําหนดนโยบายการคิดราคาโดยกําหนดหลักเกณฑดังนี้ 
       นโยบายการคิดราคา 
- รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการและอื่น ๆ  ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
- ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม     ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
- คาใชจาย       ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
- ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม     ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
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ขอมูลสรปุของรายการระหวางกันที่สาํคัญตามความหมายขางตน มีดังนี้ 
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 

 2547  
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG  ซื้อหนังสอืจาก NEE  
NMG  รับจางพมิพและเรียกเก็บคาใชจายสวนกลาง
จาก NEE  

 
- 

54.99 

 
- 

63.33 

 
รายการที่ NMG ซื้อหนังสือจาก NEE เปนรายการที่เกิดในชวงป 2545 ซึ่ง ณ 31 ธ.ค. 47 
มีจํานวนคงคาง 11.92 แต NMG ไดตั้งสํารองสินคาสงคืนตามเงื่อนไขที่ระบใุนสัญญา
แลวทั้งจํานวน 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมคีวามสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิ โดยคาสินคาและการบริการที่       
เรียกเก็บระหวางกัน เปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป  โดย NMG มีโรงพิมพ จึงรับจางผลิตสินคาให NEE  ขณะเดียวกันก็เปนผูจัดจําหนายให NEE โดยผานผูแทนจําหนายทั่ว
ประเทศ ดังนั้นจึงมีรายการซื้อขายสนิคาเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมกีารเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบริหารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายธุรการ, บุคคล, จัดซื้อ เปนตน 
ดังนั้น NMG  จึงเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสดุของบริษัท  
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2.  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 ทานจากจํานวนทั้งสิน้ 10 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2547      
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NP เรียกเก็บคาดูแลพื้นทีส่วนกลาง, Fitness, อาคาร
จอดรถ กับ NMG   

 
35.37 

 
- 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิโดย NP เปนบริษัททีท่ําหนาที่บรหิาร
พื้นทีส่วนกลางของอาคาร Nation Tower, สวนอาคารลานจอดรถ และ Fitness ดังนั้น NP จึงเรียบเก็บคาบริการดูแลสถานที่ขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับอัตราตลาด   
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3.  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 

2547 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
คางรับโดย NMG หยุดเรียกเก็บดอกเบี้ยกับ NTR 
ตั้งแตไตรมาส 1/2545  
 NMG รับชําระดอกเบี้ยคางรับจาก NTR ในระหวางป 
2547  
 

 
 
 

4.60 
 
 

 
 
 

159.57 
 
 

 
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 

รายการเงินกูยืมระหวางกัน 
NMG ใหเงินกูยืมแก NTR ในระหวางป 2539 - 2545
โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 7 จนถึง 31 มี.ค. 45ไดหยุดเรียก
เก็บดอกเบี้ย ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2545 
 

 
- 
  
 

 
438.35 

 
รายการเงินกูยืมคงคาง ณ 31 ธ.ค. 47 เปนรายการที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2539-2541 เพื่อใชในการ
ปรับปรุงอาคารโรงแรมของ NTR  ที่อําเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ โดย NMG ไดเรียก
เก็บดอกเบี้ยมาโดยตลอดตามตนทนุการกูยืมของ NMG + Margin ประมาณรอยละ 1 และได
หยุดเรียกเก็บเมื่อไตรมาส 2 ป 2545 สําหรบัในอนาคต NTR จะดําเนนิการขายทรัพยสนิ เพื่อมา
ชําระหนี้คืนแก NMG ดังนั้น ณ ปจจบุัน บริษทัจึงไมไดตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของเงินให
กูยืมแก NTR  
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2547 ไมมีรายการทางการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NTR โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแตป 2544 สําหรับในชวง
ระยะเวลาที่คิดดอกเบี้ยไดคิดตามตนทุนการกูของ NMG บวก Margin ประมาณรอยละ 1  ซึ่งเปนอัตราทีใ่กลเคียงกับอัตราตลาด และเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  



-61- 

4. 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 

2547    
  (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2547(
ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลางจาก YNIS    
NMG กูเงินจาก YNIS ในอัตราดอกเบี้ย 3% 
NMG ชําระดอกเบี้ยเงินกูให YNIS 
 

 
0.92 

- 
0.23 

 
0.62 

10.00 
- 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล โดยรายการเงินกูยืมนัน้เปนไปตามสัญญาและขอตกลงของผูถือหุน 
ทั้ง 2 ฝาย โดยเริ่มตั้งแต ตุลาคม 2546 และเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป  นอกจากนี้ยังมีรายการการเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบรหิารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากฝายบญัชี เปนตน  ดังนั้น NMG  จึงจําเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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5. 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 

2547   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

NMG และ NPC ไมมีรายการระหวางกันในป 2547 มี
เฉพาะยอดคงคางที่ยกมาตั้งแตป 2540 
     

- 35.70 รายการดังกลาวเปนรายการคาที่ปรึกษาคงคางมาตั้งแตป 2540 โดย NPC เปนบริษทัที่ตั้งขึ้น
กอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจสาํหรับโครงการโรงพิมพ และไดชะลอโครงการในชวงเศรษฐกิจ
ตกต่ําจนถึงปจจุบนั  โดยคาบริการที่ปรึกษาดังกลาวเปนการใหบริการที่คิดคาบริการตามราคา
ตลาด ณ ขณะนั้น สําหรับรายการนีใ้นอนาคตฝายบรหิารจะพิจารณาตดิตามหนี้ หรือตั้งสํารอง
หนีสู้ญตอไป 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2547 ไมมีรายการทางการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กบั NPC โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตัง้แตป 2540  
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6. 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 

2547 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
  NMG และ NT ไมมีรายการระหวางกันในป 2547 มี
เฉพาะรายการคงคางยกมาตั้งแตป 2540    

 
- 

 
34.90 

 
รายการดังกลาวเปนรายการคาที่ปรึกษาคงคางมาตั้งแตป 2540 โดย NT เปนบรษิัทที่ตั้งขึ้น 
กอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ สาํหรบัโครงการหนังสอืฉบับใหม และไดชะลอโครงการในชวง
เศรษฐกิจตกต่ําจนถึงปจจุบัน  คาบริการทีป่รึกษาดังกลาวบริษัทไดคิดคาบริการตามราคาตลาด 
ณ ขณะนั้น สําหรับรายการนีใ้นอนาคตฝายบรหิารจะพิจารณาติดตามหนีห้รือตั้งสํารองหนี้สูญ
ตอไป   

รายการเงินใหกูยืม 
NMG และ NTไมมีรายการระหวางกันในป 2547 มี
เฉพาะยอดคงคางยกมาจากป 2542 โดยเงินกูดังกลาว 
คิดดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 

 
- 

 
3.70 

 
NMG ใหเงินกูยืมแก NT ในป 2542 เพื่อใชในการปรับแผนของโครงการหนังสือพมิพดังกลาว 
และเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยรายการดังกลาวคงคางเปนเวลานาน และในอนาคต
ฝายบริหารจะพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนีสู้ญตอไป 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2547 ไมมีรายการคา และรายการเงินกูยืมที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NT โดยจํานวนเงินดังกลาวเปนยอดคงคางตั้งแตป 2540 - 2542 
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7. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ ใน NMK (บริษัท เอ็นพีจี มารเก็ตติ้ง เซอรวิสเซส จาํกัด) โดย NMG  มีความสมัพันธจากการมกีรรมการรวมกับ 
NMK จาํนวน 4 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2547   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ 

รายการทางการคา 
NMG ใชบริการดานการจัดสงหนังสือพมิพผานสายสง
กับ NMK ขณะเดียวกัน NMG เรียกเก็บคาบริการ
สวนกลาง และการบริหารจาก NMK 

 
11.11 

 
61.00 

                                                            

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดย NMK ใหบริการการจัดสง
หนังสือพมิพใหสมาชิกผานสายสงแก NMG โดยเรียกเก็บคาบริการในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ขณะเดียวกัน NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลาง และการบริหาร จาก NMK 

8. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ  NIC (บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล คอมมูนิเคชั่น จํากัด) โดย NMG  มีความสมัพันธกบั NIC โดยมีกรรมการ
รวมกนั จํานวน 4 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2547       
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG ใชบริการดานการจางพมิพกบั NIC  
ขณะเดียวกัน NMG เรียกเก็บคาบรกิารสวนกลาง และ
การบรหิาร กับ NIC  

 
15.00 

 
81.48 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิโดย NIC ใหบริการเกี่ยวกับการวาจาง
บุคลากรที่ใชในการผลิตหนังสือแก NMG โดยเรียกเก็บคาบริการในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ขณะเดียวกัน NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลาง และการบริหาร กบั NIC 
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9.  รายการระหวาง NMG   กับ MM  (บริษัท มีเดีย แมก็เน็ท จํากัด) โดย NMG ถือหุน 19%  ใน MM แตไมมีกรรมการรวมกนั 
รายละเอียด รายการ

ระหวางป 
2547     

 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาใชจายสวนกลางจาก MM 
MM เรียกเก็บคาบริการในการจัดงาน จาก NMG 

 
24.02 
0.41 

 
12.18 
0.58 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :   กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดยคาบริการที่เรียกเก็บระหวาง
กันเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ซึ่งเกิดจากการบรหิารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายธุรการ , บุคคล , จัดซื้อ เปนตน ดังนั้น NMG จึงจําเปนตองเรียกเก็บตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท 

10.  รายการระหวาง NMG   กับ MEI  (บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด)  โดย NMG ถือหุน 19% ใน  MM  และ MM ถือหุน 99% ใน MEI หรือเทากบั 
NMG ถือหุนทางออมใน MEI 19% และมีความสมัพนัธกับ NMG โดย MEI มกีรรมการรวมกบั NMG จํานวน 2 ทาน จากทั้งสิ้น 4 ทาน  

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2547     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาใชจายกอนการดําเนินงานจาก MEI 
 

 
46.05 

 

 
46.05 

 

 
รายการดังกลาวเปนคาใชจายสวนกลางและคาใชจายกอนเริ่มดําเนินกิจการในป 2546  - 2547  

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :   กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการคาใชจายกอนการดําเนินงานที่เกิดขึ้น โดย NMG 
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบรหิารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายธุรการ , บุคคล , จัดซื้อ เปนตน  



-66- 

11.  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 

2547     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NI กับ NTR ไมมรีายการทางการคางระหวางกันในป 
2547 มีเฉพาะยอดคงคางที่ยกมาตั้งแตป 2541- 2546 

 
- 
 
 
 

 
68.13 

 
 

 
รายการดอกเบี้ยเปนผลมาจากเงินที่ NI ให NTR กูยืมในระหวางป 2539-2541 โดยอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษัทเรียกเก็บคํานวณจากตนทนุการกูยืมของ  NI บวก Margin ประมาณรอยละ 1 
เทากันทกุบริษทั โดยไดหยุดเรียกเก็บดอกเบี้ยตั้งแต ก.ค. 2546 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :  ในระหวางป 2547 ไมมีรายการคาระหวาง NMG กับ NTR โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแต 2541 -  2546 

12. รายการระหวาง TP (บริษัท ไทยพอรทัล จํากัด) กับ NDM (บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด) 
โดย NMG ถือหุน 99% ใน NDM และ NDM ถือหุน 19% ใน TP หรือเทากับ NMG ถือหุนทางออมใน TP และมีความสมัพนัธกับ NMG โดย TP มีกรรมการรวมกัน จํานวน 2 ทาน จากจํานวน
ทั้งสิ้น 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2547     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2547 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
TP ชําระคาใชจายแก NDM โดยในระหวางป 2547  
ไมมีรายการคาที่เรียกเก็บระหวางกนัเพิ่มเตมิ โดย
รายการคงคางดังกลาวยกมาตั้งแตป 2545-2546 

 
9.51 

 

 
24.51 

 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการคาปกติ โดยคาบริการที่เรียกเก็บระหวางกันเปน
อัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป
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ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของการทํารายการระหวางกัน 

ธุรกิจและการดําเนินงานสวนใหญของบริษัทและบรษิัทยอยมีความเกีย่วพัน และ/หรือ สนบัสนุนธุรกิจของบริษัทยอยบริษัท
รวมและบริษทัที่เก่ียวของกัน สนิทรัพย หนีส้ิน รายได และคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทและบริษทัยอยเปนรายการที่เกิด
ข้ึนกับบรษิัทยอย บริษทัรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน บรษิัทเหลานี้เก่ียวของกันโดยการมีผูถือหุน และ/หรือ  การเปน
กรรมการรวมกันและผูบรหิารทีส่ําคัญ กรรมการและพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่งการ
และควบคมุการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน โดยบริษัทและบริษทัยอยกําหนด
นโยบายการคิดราคาโดยกําหนดหลักเกณฑดังนี้ 

นโยบายการคิดราคา 
- รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการและอื่น ๆ ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
- ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม    ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
- คาใชจาย      ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
- ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม    ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 

รายการระหวางกนัที่เกิดข้ึนในระหวางป 2547 เปนรายการปกตทิางการคาและไมมีรายการกูยืมระหวางกนั สาํหรบัขั้นตอน
การอนุมัตกิารทาํรายการระหวางกนัจะเปนไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกาํหนดลําดับขั้นในการอนมุัติตามขนาดของ
รายการ และไมขัดตอขอบังคับของบริษัท  และไมมีรายการใดที่เปนรายการระหวางกันกบับคุคลที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน นอกจากนี้รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นใหมและรายการที่มียอดคงคางนั้น ทุกไตรมาสจะผานการสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีอิสระ และทกุสิน้ปหากมีรายการใดที่เปนสาระสาํคัญ ผูสอบบัญชีจะทําการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสาํคัญที่
เก่ียวของ ซึ่งหากพบรายการใดที่สาระสาํคัญก็จะเปดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ซึ่งงบการเงินดังกลาวจะนําเสนอให
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทับรษิทัพิจารณาอนมุัตทิุกไตรมาส รวมทั้งงบการเงินประจําปที่กรรมการบริษัทไดเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพจิารณา และเปดโอกาสใหซักถามไดทุกประเด็น ซึ่งที่ผานมาไดรับการอนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนทุกครัง้   

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

รายงานการสอบบัญช ี

(1) ผูสอบบัญช ี

รายนามผูสอบบญัชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน และไดลงนามในงบการเงินของบริษทั งบการเงินของบริษัทยอย และ
งบการเงินรวม ตัง้แตป 2545 ถึง  ป 2547 มีดังนี้ 
ป 2545 นายวิเชียร  ธรรมตระกูล  ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 
 บริษัท สํานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จาํกัด  อารเธอร แอนเดอรเซน   
  (ปจจุบันเปลี่ยนเปน บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั) 
ป 2546 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ป 2547 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 

สําหรับชื่อสํานกังานสอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรวมกิจการของสํานักงานสอบบัญชี โดยบริษัทไมไดเปลี่ยนแปลง
สํานักงานสอบบญัชีแตอยางใด 

(2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชใีนระยะ 3 ป ที่ผานมา 
ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้ 

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   

ป 2547  -  ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 
 1. คาตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

    บริษัทและบรษัิทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ในป 2547 เปนจํานวนเงินรวม 3,088,130 บาท 

 2. คาตอบแทนอื่น (non-audit fee) 

         -ไมมี- 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่สาํคัญ)  

โดยรายการของงบการเงินทั้งหมดสามารถศึกษาไดจากงบการเงินของบริษัท 

         หนวย : (พันบาท) 
 2545 %  2546 % 2547 % 
       

รายการในงบดุล       
เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ 100,569 2% 158,647 2% 170,389 3% 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 724,080 11% 749,666 12% 744,587 12% 
รายไดคางรับ 219,038 3% 240,927 4% 354,165 5% 
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษทัรวมและบริษทัที่เกี่ยวของกัน 712,216 11% 781,240 12% 834,122 13% 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 633,651 10% 400,137 6% 215,249 3% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,607,095 40% 2,605,574 40% 2,553,276 39% 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 228,592 4% 320,660 5% 283,026 4% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ – ราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 3,442,484 53% 3,409,169 53% 3,222,265 50% 
รวมสินทรัพย 6,475,396 100% 6,477,238 100% 6,472,600 100% 
 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 และเงินกูระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 
 

1,065,765 

 
 

16% 

 
 

1,148,818 

 
 

18% 

 
 

1,070,758 

 
 

17% 
หนี้สินระยะยาวจากการซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณทีค่รบกําหนด
ชําระ ภายในหนึ่งป 

 
118,474 

 
2% 

 
107,532 

 
2% 

 
-0- 

 
0% 

เจาหนี้การคา 124,321 2% 131,710 2% 213,112 3% 
หุนกู สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 120,000 2% 1,320,000 20% 1,060,000 16% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,555,598 24% 2,878,449 44% 2,516,031 39% 
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 509,856 8% 286,004 4% 187,343 3% 
หนี้สินระยะยาวจากการซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 

 
137,262 

 
2% 

 
29,733 

 
0% 

 
-0- 

 
0% 

หุนกู– สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,380,000 37% 1,060,000 17% 1,600,000 25% 
รวมหนี้สิน 4,582,716 71% 4,254,186 66% 4,303,375 66% 
 
หุนสามัญ – ชําระเต็มมูลคาแลว 

 
1,592,390 

 
25% 

 
1,616,113 

 
25% 

 
1,623,813 

 
25% 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม (300,772) -5% 103,550 2% 122,209 2% 
สวนของผูถือหุนสุทธิ 1,892,680 29% 2,223,052 34% 2,169,225 34% 
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หนวย: (พันบาท) 

       
 2545 % 2546 % 2547 % 

รายการในงบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขายและบริการ - สุทธิ 2,627,935 91% 2,839,612 90% 3,206,754 95% 
รวมรายได 2,896,058 100% 3,146,545 100% 3,388,966 100% 
ตนทุนขายและบรกิาร 1,332,455 46% 1,414,500 45% 1,757,149 52% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,035,162 36% 1,147,952 36% 1,217,030 36% 
ดอกเบี้ยจาย 234,538 8% 222,090 7% 190,480 6% 
รวมตนทุนคาใชจายและดอกเบี้ย (ไมรวมคาใชจายรายการ
พิเศษ) 

2,602,155 90% 2,784,542 88% 3,164,659 93% 

กําไรกอน รายการพิเศษ 180,820     6% 243,300 9% 179,728 6% 
โดยรายการพิเศษไดแก:-       
กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร 103,811 4% 42,748 - - - 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน 
       บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) 

 
(10,000) 

 
(0%) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

-รายการลูกหนีแ้ละการกูยืม-บ.เอ็นพีจี เทรนนิ่ง  แอนด  
คอนเฟอรเรนซ       รีสอรท จํากดั 

 
(100,000) 

 
(3%) 

 
(30,000) 

 
(1%) 

 
- 

 
- 

     - รายการลูกหนี้การคาทัว่ไป และลูกหนีอ้ื่นๆ (9,582) (1%) (56,109)  (2%) (52,316) (2%) 
สํารองสินคาเสื่อมสภาพ - - - (13,853) (0.4%) 
รายการหนี้สูญของเงินลงทุนในหุนบริษัทไอทีวี จํากดั 
(มหาชน)  

(404,921) (14%) - - - 

กําไร (ขาดทุน) สทุธิ (239,872) (8%) 150,939 5% 113,559 3% 
รายการในงบกระแสเงินสด        
กําไรสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

 
341,331 

  
326,394 

  
355,293 

 
 

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน (480,723)  410,053  458,094  
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมการลงทนุ (57,579)  125,127  (332,603)  
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน 392,403  (470,198)  (114,054)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ (145,899)  64,982  11,437  
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ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาสําหรับป 2545-2547  

                       หนวย: (พันบาท) 

 
 
 

2545 

 
  

2546 

 
 

2547 
 *เงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนนิงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยสินและหนีสิ้นดําเนินงาน 

 
341,331 

 
326,394 

 
355,293 

กําไรจากการดําเนนิงานกอนคาเสื่อมราคา (EBITDA)     
 เงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 
ทรัพยสินและหนีสิ้นดําเนินงาน 

 
341,331 

 
326,394 

 
355,293 

บวก ดอกเบี้ยจาย 234,538 222,090 190,480 
หัก  ดอกเบี้ยรับ (31,670) (8,589) (2,583) 
บวก  ภาษ ี - 75,350 64,125 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนคาเสื่อมราคา (EBITDA) 544,199 615,245 607,315 
หมายเหตุ : * เงินสดสุทธิที่ไดมาจากการดําเนินงานใชสําหรับคํานวณ อัตราสวนทางการเงินในขอ 1.3, 2.3 และ 4.4 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของงบการเงินรวม     
บริษัทเนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด ( มหาชน ) และบริษัทยอย     

รายการ    
 2545 2546 2547 

 1. อัตราสวนสภาพคลอง    
1.1 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.68 0.91 1.01 
1.2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.53 0.32 0.36 
1.3   อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุน
หมุนเวียน(เทา) 

 
0.18 

 
0.15 

 

 
0.13 

1.4 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) 4.29 3.85 4.29 
1.5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วนั ) 84 93 84 
1.6 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 2.82 2.74 5.71 
1.7 ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน) 128 132 63 
1.8 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้  (เทา) 8.22 8.97 6.98 
1.9 ระยะเวลาชาํระหนี้ (วนั) 44 40 52 
1.10 Cash Cycle (วัน) 168 185 95 
2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการทาํกําไร    
2.1 อัตรากําไรขั้นตน (%) 49.30% 50.19% 45.20% 
2.2    อัตรากาํไรจากการดําเนนิงาน (%) 9.91% 9.76% 7.68% 
2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทํากาํไร 11.42% 10.37% 10.48% 
2.4   อัตรากําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ 6.24% 7.73% 5.30% 
2.5 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสวนของผูถือหุน (เทา) 9.50% 10.94% 8.29% 
3.  อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
3.1 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัย (%) 2.80% 3.75% 2.78% 
3.2 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัยถาวร (%) 11.00% 13.33% 11.93% 
3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.45 0.49 0.52 
4.  อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน    
4.1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 2.42 1.91 1.98 
4.2 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2.41 2.81 3.20 
4.3 อัตราสวนกาํไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษีและกอนรายการพิเศษตอ 

ดอกเบี้ยจาย (เทา) 
 

2.25 
 

2.63 
 

2.25 
4.4 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน cash basis (เทา) 0.41 0.66 0.67 
4.5 อัตราการจายเงินปนผล  (%) 0.00% 59.14% 64.29% 
หมายเหตุ : รายการพิเศษประกอบดวย กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร, ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน, สํารองหนี้

สงสัยจะสูญ, สํารองสินคาเสื่อมสภาพ และรายการหนี้สูญของเงินลงทุนในหุนไอทีว ี
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ผลการปฏิบัตติามแผนการดาํเนนิธรุกิจ ในกรณีทีเ่คยเปดเผยเปาหมายในการดาํเนนิธุรกิจในระยะเวลา 3-5  ป ขางหนา
ไวกับผูถือหุน   
-ไมม-ี 

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  

สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547 

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท 

งบการเงินรวมของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2547  บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 179.73  ลานบาท  หากรวมรายการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญและสํารองสินคาเสื่อมสภาพ
รวม 66.17  ลานบาท  บริษัทจะกําไรสุทธิ 113.56 ลานบาท โดยลดลง  37.38  ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2546 โดยสรปุสาระสาํคญั
ไดดังนี้ 

1.   รายไดจากการขายโฆษณาป 2547 เทากับ  2,209  ลานบาท   เพิ่มขึ้นรอยละ 14  เมื่อเทียบกับป 2546 สวนใหญมาจากรายได
โฆษณากลุมส่ิงพิมพ  โดยเฉพาะโฆษณาในสวนของดีสเพลยเพิ่มขึ้นรอยละ 13 โฆษณารายยอยเพิ่มขึ้นรอยละ 7 และโฆษณา
ฉบับพิเศษเพิ่มขึ้นรอยละ 11   รวมทั้งรายไดจากสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุเพิ่มขึ้นรอยละ  29  เนื่องจากการไดรวมผลิตรายการเพือ่
ออกอากาศในชอง Free TV เพิ่มขึ้น   

2.   รายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพป 2547   เทากับ  817  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 5  เมื่อเทียบกับป 2546 ที่เทากับ 777  ลาน
บาท   โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเกิดจากรายไดจากการจําหนายหนังสือพิมพธุรกิจที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4 และรายไดจากการ
จําหนายหนังสือกลุมแมกกาซีนและพอคเก็ตบุคสเพิ่มขึ้นรอยละ 19 และกลุมหนังสือการตูนเพิ่มขึ้นรอยละ 12  

3.  ตนทุนขายป 2547 เทากับ 1,757  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ  24 เมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักมาจากตนทุนกระดาษที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 10  โดยแบงเปนจากยอดปริมาณการใชกระดาษที่เพิ่มขึ้นรอยละ 17  ซ่ึงเปนไปตามยอดจัดจําหนายที่เพิ่มขึ้น  โดยสวน
หนึ่งมาจากการเปดตัวหนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาหฉบับใหม “กรุงเทพธุรกิจ Bizweek”  เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2547  
นอกจากนี้ยังเกิดจากราคากระดาษที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตามสภาวะของราคากระดาษในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น  รวมทั้งยังเกิด
จากคาเชาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกําลังการผลิตในปลายป  2546 และตนทุนคาผลิตรายการของสื่อโทรทัศนเพิ่มขึ้น    

4.  คาใชจายในการขายและบริหารป 2547 เทากับ 1,217  ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบกับป 2546  ซ่ึงสวนใหญเกิดจาก
ตนทุนการขนสงเพิ่มขึ้นตามสภาวะของราคาน้ํามันในประเทศ  และสวนหนึ่งมาจากในชวงคร่ึงปหลังบริษัทมีการดําเนิน
โครงการตางๆ  เพื่อชวยสนับสนุนการขายซึ่งมีผลทําใหรายไดทั้งจากการขายโฆษณาและจากการจัดจําหนายเพิ่มขึ้น  ไดแก  
กิจกรรมเปดตัวและประชาสัมพันธหนังสือพิมพ Biz Week, โครงการ “72 พรรษา มหาราชินี 72 ปทองแหงสตรีไทย” ฯลฯ 
 

กลาวโดยสรุป ผลการดําเนินงานป 2547  บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 179.73  ลานบาท  หากรวมรายการตั้งสํารองหนี้สงสัย
จะสูญและสํารองสินคาเสื่อมสภาพรวม 66.71  ลานบาท  บริษัทจะมีกําไรสุทธิ 113.56  ลานบาท  เมื่อเทียบกับปกอนจะมีกําไร
สุทธิลดลง 37.39  ลานบาท 

 

ผลการดาํเนนิงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภณัฑ  ป 2547 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ (Printing and Publishing Business) 

รายได :- 
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- รายไดจากสื่อส่ิงพิมพในป 2547 ประกอบไปดวยรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ The Nation, 
กรุงเทพธุรกิจ, กรงุเทพธุรกิจ Bizweek,  คม  ชัด ลึก และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห , เนชั่นจูเนียร และรายไดจากการ
จําหนายหนังสือพิมพ , หนังสือเพื่อการศึกษา และ พอคเก็ตบุคส  นอกจากนี้ยังประกอบดวยรายไดจากการรับจาง
พิมพและเปนผูจัดจําหนาย ใหแกหนังสือพิมพตางประเทศ ไดแก The Yomiuri Shimbun และ The Asian Wall 
Street Journal และเปนผูแทนจําหนายนิตยสารตางประเทศ เชน Fortune, Time Magazine, Business Week, Far 
Eastern Economic Review เปนตน โดยรายไดจากการขายและบริการของธุรกิจส่ิงพิมพในป 2547 เทากับ 2,968  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 93 ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษทั  โดยในป 2547 รายไดจากธุรกิจ
ส่ิงพิมพเพิ่มขึ้น   321  ลานบาท หรือประมาณรอยละ  12  สําหรับรายไดจากธุรกิจส่ิงพิมพประกอบดวยโครงสราง
รายไดดังตอไปนี ้

รายไดโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ สําหรับป 2547 เทากับ 1,973 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 211 ลานบาทหรือเพิ่มขึน้
รอยละ 12  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นโฆษณาประเภท Display ในสื่อหนังสือพิมพทั้ง 4 ฉบบั ทั้ง เดอะเนชั่น , กรุงเทพ
ธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek และ คมชัดลกึ  โดยโฆษณาประเภท Display ในป 2547  เทากับ 1,580 ลานบาท  ซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากปกอน 196 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14 

รายไดจากการจัดจําหนายสิ่งพิมพ  ในป 2547 เทากับ 817 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 39 ลานบาท หรือเพิ่ม        
ข้ึนรอยละ 5 

รายไดจากการรับจางพิมพและการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ  ในป 2547 เทากับ  124 ลานบาท     
เพิ่มขึ้นจากปกอน 7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6 

รายไดจากการจําหนายบัตรโทรศัพทเติมเงิน  บริษทัเริ่มเปนตัวแทนจําหนายบัตรโทรศัพทดังกลาวผานเครือขายเอเยนต
หนังสือพิมพทั่วประเทศตั้งแตเดอืนพฤศจกิายน 2547  ทําใหมีรายไดในป  2547 รวม 57  ลานบาท 

รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร ในป 2547 เทากับ 32 ลานบาท ซ่ึงใกลเคียงกับปกอน  

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ รวมในป 2547 เทากับ 1,543 ลานบาท ประกอบดวยตนทนุ          
กระดาษและตนทนุหนังสือการตูนรวมประมาณ 728 ลานบาท หรือรอยละ 47, คาใชจายเงินเดือนสวนกอง
บรรณาธิการและโรงพิมพ รวม 369 ลานบาท หรือรอยละ 24, คาเสื่อมราคา 118 ลานบาทหรอืรอยละ 8 และคาเชา
เครื่องจักร 125  ลานบาท หรือรอยละ 8  โดยคาใชจายดังกลาวไมแปรผันตามรายได เนื่องจากรายไดสวนใหญเกิด
จากการบรกิารดานสื่อโฆษณาซึ่งถอืไดวาเปนรายไดที่ไมมีตนทุน สวนรายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพ จะมี
ผลกระทบกบัตนทุนขายเฉพาะในสวนของตนทนุกระดาษที่มีสัดสวนประมาณรอยละ 47 ของตนทุนขายรวมของ
ธุรกิจส่ิงพิมพ    อยางไรก็ตามหากราคากระดาษเพิม่ขึ้น  บริษทัไดมีนโยบายในการควบคุมตนทนุกระดาษ  โดย
อาจจะพิจารณาลดจํานวนหนาหนงัสือพิมพหรือลดจํานวนหนาสี เปนตน 

คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจสิ่งพิมพ  ในป 2547 เทากับ 1,177 ลานบาท ซ่ึงโครงสรางของคาใชจายสวนนี้
ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 381 ลานบาท หรือรอยละ 32, คาใชจายสงเสริมการขาย 328 
ลานบาท หรือมีสัดสวนรอยละ 28 คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง  167 ลานบาท หรือรอยละ 14, คาเสื่อมราคา 
86 ลานบาทหรือรอยละ 7 โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผันตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 
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กําไรขั้นตนของธรุกิจสื่อสิ่งพิมพ  ในป 2547 เทากับ 1,425  ลานบาท หรือรอยละ 48 โดยลดลงจากป 2546 ที่เทากบัรอย
ละ 53  เนื่องจากตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 25  หรือ 309 ลานบาท  เนือ่งจากตนทุนกระดาษเพิม่ขึ้นรอยละ 
10  หรือ 68  ลานบาท  จากราคากระดาษ Newsprint  และจากปริมาณการใชกระดาษเพิ่มขึ้นจากการเปดตัว
หนังสือพิมพธุรกจิรายสัปดาหกรุงเทพธุรกิจ  Bizweek   นอกจากนี้ยังมีคาเชาเครื่องจักรซ่ึงเพิ่มขึ้น  92  ลานบาท  จาก
การขยายกําลังการผลิตเมื่อปลายป 2546  และคาใชจายเงินเดือนการกองบรรณาธิการและโรงพิมพเพิม่ขึ้น 58  ลาน
บาทหรอืรอยละ 18 จากการขยายกําลังผลิตและออกหนังสือพิมพฉบบัใหมกรุงเทพธุรกิจ Bizweek และตนทนุการ
ผลิตส่ิงพิมพอื่นเพิ่มขึ้น 70 ลานบาท   สําหรับกําไรสุทธิในป 2547  เทากับ  108  ลานบาท  ลดลง  47  ลานบาท  จากป 
2546  ที่เทากับ  155  ลานบาท  ซ่ึงเปนผลมาจากบริษทัขยายกําลังการผลิต  ซ่ึงมีตนทุนกระดาษ, คาเชาเครื่องจักร และ
ตนทุนการผลติสูงขึ้น 

 
ธุรกิจสื่อโทรทัศน และวิทยุ (Broadcasting Business) 
รายได :- 

รายไดจากธุรกิจสือ่โทรทัศนและวิทยุ สวนใหญเปนรายไดจากการขายสื่อโฆษณาและรับจางผลิตหรอืรวมผลิตรายการ
ใหกับสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ ทัง้ Free TV  และเคเบิลทีว ี ไดแก ชอง 3, ชอง 7, ชอง 9,ชอง 11, TTV1,  WE TV 9 
โทรทัศนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม  และ NAT TV  ที่สหรัฐอเมริกา เปนตน  โดยใชวิธีการแบงสรรรายไดเปน
คาตอบแทนแกเจาของสถานีตามสดัสวนที่ตกลงกัน  ซ่ึงมีคาใชจายสวนใหญคือคาเชา, ตนทุนการผลติรายการ และ
คาเสื่อมราคา  ซ่ึงเปนคาใชจายคงที่  

รายไดโฆษณาจากสื่อโทรทัศนและวิทยุ ในป 2547  รวมเทากับ 236 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 52 ลานบาท หรือรอย            
ละ 28 เมื่อเทียบกับปกอน โดยรายไดสวนใหญเพิ่มขึ้นจากธุรกิจส่ือโทรทัศน ซ่ึงบริษทัสามารถหารายไดจากการ
โฆษณาหรือรวมผลิตรายการไดเพิม่ขึ้นใน Free TV ชองตางๆ   สําหรับส่ือวิทยุมีรายไดเทากบั 30  ลานบาท  ซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากป 2546 ประมาณ 4  ลานบาท   อยางไรกต็ามรายไดจากธุรกิจโทรทศันและวทิยุ คิดเปนสัดสวนเพียงรอย
ละ 7 ของรายไดจากการขายและบรกิารรวมของกลุมบริษัท   

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุ  ในป 2547 รวม  213  ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30 จากป        
กอนซ่ึงเทากบั 164 ลานบาท  โดยโครงสรางตนทุนขายประกอบดวยตนทุนการผลิตรายการและคาเชาเวลาประมาณ 
85 ลานบาทหรอืรอยละ 40  ซ่ึงเพิ่มจากป  2546  ที่เทากับ 55  ลานบาท  เนื่องจากบริษัทมีรายการออกอากาศทาง 
Free TV เพิ่มมากขึ้น   สวนคาใชจายเงินเดือนสวนบรรณาธิการและฝายผลิตประมาณ 73  ลานบาท หรือรอยละ 34 
และคาเสื่อมราคา 24  ลานบาท  รอยละ 11 โดยคาใชจายดังกลาวไมแปรผันตามรายได เนื่องจากรายไดของบริษทั
เกิดจากบริการดานสื่อโฆษณา,  รับจางผลิต และรวมผลิตรายการ 

คาใชจายในการขายและบริหาร  ในป 2547 เทากับ 34 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากป  2546  ที่เทากับ 36  ลานบาท  ซ่ึง
โครงสรางของคาใชจายสวนนี้ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร ประมาณ 10 ลานบาท หรือรอย
ละ 7 คาใชจายสงเสริมการขายประมาณ 6 ลานบาท หรือรอยละ 17  โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผนัตามรายได   

 

ผลการดําเนินงาน:- 
กําไรขั้นตน   ของธุรกิจโทรทัศนและวทิยุป 2547 เทากับ 22 ลานบาท หรือลดลงจากปกอนที่เทากบั 19  ลานบาท  หรือ

ลดลงรอยละ 16  เนื่องจากในป  2547 บริษัทมตีนทนุการผลติรายการเพิ่มขึ้นจาก Free TV ชองตางๆ รวมทั้งคาเชา
สถานีโทรทัศนเคเบิล TTV 1  เพิ่มขึ้น 
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กําไรสุทธิ  ของธุรกิจโทรทศันและวิทยุป 2547  มีผลขาดทนุสุทธิ 16  ลานบาท  ในขณะทีป่กอนมีกําไรสุทธิ 14  ลาน
บาท  เนื่องจากตนทุนผลิตที่เพิ่มขึ้น 

ธุรกิจอื่นๆ  ไดแกธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในป  2547  มีรายได  4.1  ลานบาท คิดเปน 0.1%  ของรายไดรวมของกลุม
บริษัท และมีคาใชจายตนทนุขายรวม 2.4  ลานบาท  ทาํใหมีกําไรขั้นตน 1.7 ลานบาท  หรือรอยละ 41  สวน
คาใชจายในการขายและบริหารรวม 2.6  ลานบาท  ทําใหยังมีผลขาดทุนสุทธิ 1  ลานบาท    

ฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม  2547 

งบดุลรวม สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2547 โดยเปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2546 

สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2547 เทากับ 6,473 ลานบาท ซ่ึงใกลเคียงกับป 2546  ที่เทากับ  6,477  ลานบาท  โดยมี
รายการที่เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญดังนี้  

เงินสด  เทากับ 169 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16 ลานบาท   เนื่องจากในระหวางปบริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการดําเนิน     
งานเพิ่มขึ้น 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรบั–สุทธิ   เทากับ  745  ลานบาท   ซ่ึงลดลงจากป  2546 เทากับ   4  ลานบาท  ในขณะที่
ยอดขายสูงขึ้น    เนื่องจากบริษทัมนีโยบายบริหารลกูหนี้การคาที่มปีระสิทธิภาพมากขึน้  โดยในป 2547  มีอายุลูกหนี้
เฉลี่ยประมาณ  84  วัน  ในขณะที่ป  2546  เทากับ  93 วัน 

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ-สุทธิ เทากับ  834  ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 53  ลานบาท  
จากลูกหนี้รายการคาระหวางบริษทัในเครือ     

รายการลูกหนี้คางชําระ ณ 31 ธันวาคม 2547 ระหวางบริษัทฯ กับ NTR เทากับ 160 ลานบาท  โดยรายการดังกลาว
จํานวน 67.17  ลานบาท  เปนรายการทีบ่ริษัทฯ เรียกเก็บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแตป  2540 – 2541          
สวนที่เหลืออีก  92.83  ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ  (รายละเอียดอยูในรายการระหวางกัน)  และยอดคงคาง
ระหวาง NI กับ NTR เทากับ  68.13  ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ (รายละเอยีดอยูในรายการระหวางกัน) โดย
ยอดคงคางดังกลาวลดลงจาก 31 ธันวาคม 2546  อยูเทากับ 4.60  ลานบาท   อยางไรก็ตามจนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  
2547  บริษทัไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ NTR ไปแลวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ  169.9  ลานบาท ดังนั้น
คงเหลือรายการลกูหนี้คางชําระสุทธิ  57.81 ลานบาท  ฝายบริหารของบริษัทเชือ่วาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ NTR 
ที่ไดตั้งไวแลวจนถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2547  มีจํานวนเพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นสําหรับยอดคงเหลือของ
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับรวมทั้งเงินใหกูยืม  เนื่องจาก NTR มีแผนที่จะดําเนินการขายทรพัยสิน  (ที่ดนิและอาคารโรงแรม  
เพื่อนํามาชําระหนี้ใหกับบริษทัและบริษทัยอยในอนาคต  ซ่ึงในขณะนี้ NTR กําลังพิจารณาเงื่อนไขดานราคา 

 รายไดคางรับ  เทากับ  354  ลานบาท  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2546  ที่เทากบั  241  ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น  113  ลานบาท  สวน
ใหญเปนสัญญาโฆษณาที่คาบเกี่ยวระหวางป  และยังไมออกใบแจงหนี้หรือเปนสัญญาโฆษณาโครงการพิเศษตางๆ  ซ่ึง
จะออกใบแจงหนีเ้มื่อเสร็จส้ินโครงการ  เชนโครงการ 72  พรรษา มหาราชินี 72 ปทองแหงสตรีไทย, ครบรอบ 33 ป 
เนชั่น เปนตน  

สินคาคงเหลือ  เทากับ 215 ลานบาท ลดลงจากปกอน 185 ลานบาท หรือรอยละ 46 เนื่องจากบริษัทไดทยอยใช 
Newsprint ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่ไดเก็บไวเปนสินคาคงคลังตั้งแตปลายป 2545 ในขณะที่มีการสั่งซ้ือลดลง สงผลให
ระยะเวลาสินคาคงคลัง ณ 31 ธันวาคม  2546  และ 31 ธันวาคม 2547  เทากับ 132 วัน และ  63 วัน ตามลําดับ 

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน  เทากับ 283 ลานบาท  ลดลง  37  ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 12 เนื่องจากไดปรับปรุงราคาหุนสามัญของ SE-ED ตามราคาตลาดจากเดิมป  2546  ที่เทากับ หุนละ 6  บาท  เปน 
5.35  บาท  ในปลายป 2547  โดยบริษัทถือหุน SE-ED ทั้งหมดประมาณ 47  ลานหุน 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 3,522  ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป  2546 จํานวน 113 ลานบาท จากการลงทุนเพิ่มเติมใน
เครื่องจักร Commercial Web และระบบโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีและโปรแกรมการจัดหนาโฆษณา 

หนี้สินรวม  เทากับ 4,303  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 49 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1 โดยสรุปรายการที่
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ  853  ลานบาท  เพิ่มขึ้น   70  ลานบาท  หรือรอยละ 9  
เนื่องจากมีการใชแหลงเงินทุน Working Capital ตามยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น 

เจาหนี้การคา เทากับ  213  ลานบาท  โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน  81  ลานบาท    เนื่องจากบริษัทไดรับ Credit Term จาก
เจาหนี้การคาเพิ่มมากโดยพิจารณาไดจากอัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา  โดยในป  2547  เทากับ 52  วัน  ในขณะที่
ปกอนเทากับ  40  วัน 

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  เทากับ  405  ลานบาท ลดลง 246 ลานบาท หรือรอยละ 38  จากการคืนเงิน           
กูระยะยาวตามกําหนด   

หุนกูรวม เทากับ 2,660 ลานบาท  เพิ่มขึ้น  280  ลานบาท   เนื่องจากบริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูในป 2547  
จํานวน  1,600  ลานบาท  แบงเปนหุนกูชุด   NMG072A จํานวน 600  ลานบาท อายุ 3 ป  ครบกําหนดชําระคืนเดือน
กุมภาพันธ 2550  และหุนกู   NMG 092A  จํานวน  1,000  ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดชําระคืนในเดือนกุมภาพันธ 
2551  และ 2552  ปละ 500  ลานบาท  และในเดือนมีนาคม 2547 ไดชําระคืนเงินหุนกู  NMG043A จํานวน 1,200 ลาน
บาท  และชําระคืนหุนกู  NATION # 3 ในป  2547 จํานวน 120  ลานบาท  

กําไรสะสม เทากับ 135 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นในระหวางปรวม 2547 จํานวน 25 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีผลกําไร
สุทธิในป 2547 เทากับ 114  ลานบาท  แตไดจายเงินปนผลไปในเดือนพฤษภาคม และเดือนกันยายน จํานวนรวม  89  
ลานบาท   

สวนของผูถือหุน  เทากับ 2,169 ลานบาท ลดลง  54 ลานบาท หรือรอยละ 2   โดยในป 2547  บริษัทมีกําไรสุทธิ 114  
ลานบาท  แตไดจายเงินปนผลไป 89 ลานบาท  คงเหลือ 25 ลานบาท  นอกจากนี้ยังเกิดจากรายการกําไร   ที่ยังไม
เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน  โดยสวนใหญคือหุน SE-ED  
ซ่ึงปรับมูลคาลงตามผลตางของราคาตลาด ณ วันส้ินป 

ขอผูกพันและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีเลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใชเปน
จํานวนเงินประมาณ 85 ลานบาท และจากการที่ธนาคารในประเทศบางแหงออกหนังสือคํ้าประกันแกบริษัทและ
บริษัทยอยใหแกหนวยงานรัฐบาลบางแหงเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 14.9 ลานบาท และ 12.3 ลานบาท ตามลําดับ   
นอกจากนี้ยังมีขอผูกพันที่จะตองจายคาเชา  ตามสัญญาเชาเครื่องพิมพออฟเซท  และอุปกรณสวนควบสองฉบับใหแก
สถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่งเปนงวดรายเดือนจนถึงเดือนมิถุนายน 2549  และเดือนกันยายน 2551  เปนจํานวน
เงินประมาณ 598.5  ลานบาท 
 
เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547   หนวย : พันบาท 

 
บริษัทรวม การถือหุน

(%) ทุนชําระแลว จํานวนเงิน 
ลงทุน 

สวนไดเสียจากการ
ลงทุน มูลคาเงินลงทุน 

      ณ 31 ธ.ค. 2547 
NMG บริษัท  โยมิอูริ - เนชั่น อินฟอรเมชัน่ 

เซอรวิส  จํากัด 44.98               1,000 
 

450 16,657 17,107 
 รวม     17,107 
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งบกระแสเงินสดรวม ณ 31 ธันวาคม  2547 
งบกระแสเงินสดประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีกําไรสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเทากับ 355 ลานบาท เพิ่มขึ้น 29 ลานบาท หรือรอยละ 9 เมื่อเทียบกับป 
2546     ที่เทากับ 326 ลานบาท   

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน ในป 2547 เทากับ 458 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11 หรือ
เทากับ  48       ลานบาท  โดยสาเหตุหลักเกิดจากการบริหารทรัพยสินและหนี้สินหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพขึ้น  
โดยเฉพาะลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา  ที่มีระยะเวลาของอายุลูกหนี้เฉลี่ยลดลงในขณะที่อายุเฉลี่ยเจาหนี้เพิ่มขึ้น  ทํา
ใหบริษัทมีเงินสดหมุนเวียนในกิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึ้น  

 
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมลงทุน ในป 2547 เทากับ 385  ลานบาท  โดยสวนใหญเปนการลงทุนซ้ือสินทรัพย

ถาวร 341 ลานบาท หรือรอยละ 89  ประกอบดวยคาเครื่องพิมพ  Commercial Web ระบบ Softwaree Computer คา
ปรับปรุงอาคารโรงพิมพสตูดิโอ และอุปกรณสํานักงานตางๆ 

 
เงินสดสุทธิที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน เทากับ  62 ลานบาท  โดยในระหวางป 2547   บริษัทมีเงนิกูจากการออก

หุนกูใหม 1,600  ลานบาท,  ไดรับเงินจากการออกตั๋วแลกเงิน  B/E จํานวน 120  ลานบาท  และจากเงินกูระยะสั้น 65  
ลานบาท ในขณะเดียวกันก็ไดชําระคืนหุนกู NATION#3  และหุนกู  NATION#4   จํานวนรวม  1,320 ลานบาท,  เงินกู
ระยะยาวครบกําหนด 366 ลานบาท  และจายคืนหนี้สินระยะยาวจากการซื้อเคร่ืองจักร 85 ลานบาท  นอกจากนี้ป 2547  
ยังไดจายเงินปนผลรวม 89  ลานบาท 

รวมกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน, กิจกรรมลงทุน, และกิจกรรมการจัดหาเงิน  สําหรับป           
2547 เทากับ 11 ลานบาท   เมื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2547 จํานวน 158 ลานบาท ทําใหมี  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2547 เทากับ 169 ลานบาท   ซ่ึงในระหวางป 2547 มีเงินสดจาย
สําหรับดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดเทากับ  213  ลานบาท และ 80 ลานบาท ตามลําดับ 

 

การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

สําหรับผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมป 2547 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547 

1. อัตราสวนสภาพคลอง ไดแก 
- อัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2547 เทากับ  1.01 เทา โดยเพิ่มขึ้นจากป 2546   ซ่ึงเทากับ 0.91 เทา  เนื่องจาก     
หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการชําระคืนเจาหนี้คาอปุกรณคงคางทั้งหมดในระหวางป  2547  และดวยเหตุเดียวกันจึงทํา
ใหอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2547  เทากับ 0.36  เทา ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป  2546 ที่   เทากบั  0.32  เทา  
- Cash Cycle บริษัทมีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 95 วัน โดยลดลง 90  วัน  จากป 2546  ซ่ึงเทากับ 185 วัน   
โดยสาเหตุหลักเกิดจากระยะเวลาการขายสินคาคงเหลือ  ลดลงจากปกอนมาก  โดยป 2547  เทากบั 63 วนั  ในขณะที่ป
กอนเทากับ 132 วัน  เนือ่งจากบรษิัทไดทยอยใชกระดาษ Newsprint  ซ่ึงเปนวัตถุดิบในสินคาคงคลัง  ซ่ึงไดส่ังซ้ือใน
ระหวางป 2545 - 2546  นอกจากนี้ยังเกิดจากบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้ลดลงจากป  2546 ที่เทากับ  93  วัน เปน  84 วนั  
หรือลดลง   9  วัน  ในขณะที่ระยะเวลาชําระหนี้เทากับ 52 วัน  โดยเพิ่มขึ้นจากป  2546 ที่เทากับ 40 วัน   
2. อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร  
- อัตรากําไรขั้นตน ป 2547  เทากับรอยละ 45.20 หรือลดลงจากป 2546  รอยละ 9.9  เนื่องจากป 2547 บริษัทมีตนทุน
ขายเพิ่มขึ้นรอยละ 24  เมื่อเทียบกับป  2546  เหตุผลหลักมาจากตนทุนกระดาษเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากยอดปริมาณการใช
กระดาษเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7  ซ่ึงเปนไปตามยอดจัดจําหนายที่เพิ่มขึ้น  และสวนหนึ่งมาจากเมื่อชวงกลางเดือน
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มิถุนายน  2547  มีการเปดตัวหนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาหฉบับใหม  กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  นอกจากนี้เปนผลจาก
ตนทุนกระดาษเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4  ซ่ึงเปนไปตามสภาวะของตลาดที่ราคากระดาษเริ่มปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้ง
ตนทุนการผลิตส่ือทีวี และคาเชาเครื่องจักรเพิ่มขึ้น  เชนเดียวกับอัตรากําไรจากการดําเนินงานป 2547 เทากับรอยละ  
7.68  ซ่ึงลดลงจากป   2546  ที่เทากับรอยละ 9.76  

- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถอืหุนกอนรายการพิเศษ ป 2547  เทากับรอยละ  8.29  โดยลดลงจากปกอนที่เทากบั 
รอยละ 10.54  เนือ่งจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น  ในขณะที่สวนของผูถือหุนลดลง  เนื่องจากในระหวางป  2547  มีการ
จายเงินปนผล และปรับมลูคาเงินลงทุนในหลักทรัพยตามความตองการของตลาดลดลงตามราคาปจจบุัน 

3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
- อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร ป 2547  เทากับรอยละ  2.78  และรอยละ  
11.93  ตามลําดบั  โดยลดลงจากป  2546  เทากบัรอยละ 3.75 และ รอยละ  13.33  ตามลําดับ เนือ่งจากในป  2547  บริษัท
มีผลตอบแทนจากการดําเนินงานเทากับรอยละ  7.68  ในขณะทีป่  2546  เทากบัรอยละ 9.76 

4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน ณ 31 ธันวาคม 2547 เทากบั 1.98 เทา โดยเพิ่มขึ้นจากป 2546 ซ่ึงเทากับ 1.91  
เทา เนื่องจากบรษิัทมีสวนของผูถอืหุนลดลง  แมวาจะมีกําไรสทุธิเทากับ 114  ลานบาท  แตเนือ่งจากมกีารจายเงินปน
ผลในระหวางปจาํนวน 89  ลานบาท  และปรับมลูคากําไร (ขาดทนุ) ทียั่งไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนในหุน SE - ED 
-   อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในป 2547  เทากับ  3.20  เทา ซ่ึงเพิ่มขึน้จากป 2546 ซ่ึงเทากับ 2.81 เทา 
เนื่องจากบรษิัทมกีระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่จาํนวนดอกเบี้ยลดลงจาก  การปรับตัวลดลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 

 ความเหมาะสมของโครงสรางทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษทัมีทนุจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1,624 ลานบาท โดยสวนของทนุไดเพิ่มขึ้นตามลําดับ  
ตั้งแตป 2542  จากการเสนอขายหุนสามัญโดยเฉพาะเจาะจง และจากการใชสิทธิเพิ่มทนุของผูถอืหุนเดิม และการ ใช
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของพนกังานบริษทั และเมื่อรวมกับสวนเกินมูลคาหุนจาํนวน 346 ลาน
บาทแลวจะเทากบั 1,970  ลานบาท สําหรับสวนของกําไรสะสม เทากับ 135 ลานบาท   โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน  25  
ลานบาท   จากผลกําไรสุทธิ ป 2547  จํานวน 114   ลานบาท  และหักเงินปนผลจายไปในโดยเดอืนพฤษภาคม และ
กันยายน 89 ลานบาท จึงทําใหบริษัทมีกําไรสะสมเหลือ 25 ลานบาท  สวนรายการกําไรที่ยังไมเกิดขึน้จริงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเทากับ  53  ลานบาท   โดย ณ 31 ธันวาคม 2547 บริษทัมีสวนของผูถอืหุน
สุทธิเทากับ 2,169 ลานบาท มอีัตราสวนของหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 1.98  เทา ซ่ึงเพิม่ขึ้นจาก 31 
ธันวาคม 2546 ที่เทากับ 1.91 เทา  

สําหรับสัดสวนของหนี้สินของบรษิัท แบงเปนสวนของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว จํานวน  2,516 ลานบาท 
และ 1,787 ลานบาท ตามลาํดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 58 และรอยละ 42 ตามลําดบั  ซ่ึงสวนของหนี้สินหมุนเวียน
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2546 ซ่ึงมีสัดสวนดังกลาวเทากบัรอยละ 68 และรอยละ 32 ตามลาํดับ เนือ่งจาก
บริษัทมกีารชําระคืนหุนกูที่ครบกาํหนดจํานวน 1,200 ลานบาท  และชําระคนืเจาหนี้จากการซือ้เครื่องจักร  ใน
ขณะเดียวกันไดออกหุนกูใหมคือ NMG 072A และ  NMG092A  จํานวน 600 ลานบาท และ 1,000 ลานบาท ตามลําดับ  
ระยะเวลา 3 และ 5 ป  โดยทยอยครบกําหนดชําระคืนเมื่อส้ินปที ่3 , ปที่ 4 และ ปที่ 5 ปละ 600 ลานบาท , 500 ลานบาท 
และ 500 ลานบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเหมาะสมกับเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงาน โดย ณ 31 ธันวาคม 2547 จากงบ
การเงินรวม บริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 853 ลานบาท เงินกูระยะยาวจํานวน  405 
ลานบาท โดยแบงเปนสวนที่  ครบกําหนดชําระภายใน 31 ธันวาคม 2548  เทากบั 218 ลานบาท และสวนทีถ่ึงกําหนด
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ชําระตั้งแตป 2549 เปนตนไป  เทากับ  187 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีหุนกูอีกจาํนวน 2,660 ลานบาท จากหุนกู NATION 
# 3 ที่จะครบกาํหนดชําระงวดสุดทายในเดือนมีนาคม  2548 จํานวน 60 ลานบาท หุนกู NATION055A ซ่ึงครบกําหนด
ในเดือนพฤษภาคม 2548  จํานวน 1,000  ลานบาท,  หุนกู NMG072A จํานวน 600 ลานบาท ซ่ึงครบกําหนดไถถอนใน
เดือนกุมภาพันธ  2550 และหุนกู NMG 092A จํานวน 1,000 ลานบาท  ซ่ึงทยอยครบกําหนดไถถอนในเดอืนกุมภาพนัธ 
ป 2551 และ 2552 ปละ 500 ลานบาท   โดยเงินกูทั้งหมดเปนเงินกูสกุลเงินบาทยกเวนเงินกูระยะยาวของบริษทัยอยคือ 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จาํกัด ที่เปนสกุลเงิน USD จํานวน USD 1.718 ลาน  ซ่ึงบริษทัยอยไดปองกนั
ความเสี่ยงไวแลวทั้งหมด 

 

ผลกระทบของบรษิัทยอย บริษัทรวม ตอฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของบรษิัท 

เนื่องจากรายไดสวนใหญของกลุมบริษัทประมาณรอยละ 90 เปนรายไดจากบริษัทซ่ึงเปนรายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม จึงมีผลกระทบตอบริษัทไมมาก
นัก 
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ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดาํเนนิงานหรือฐานะการเงินในอนาคต   

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  (Printing and Publishing Business) 
เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษทัประมาณรอยละ 93 มาจากธุรกจิส่ือส่ิงพิมพ โดยมีโครงสรางรายไดหลักมาจาก

การใหบริการสื่อโฆษณาในหนังสือพิมพ  ซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ 62 ของรายไดของกลุมธุรกิจ โดยภาวะเศรษฐกจิและ
ภาวะการแขงขันถือวาเปนปจจัยสําคัญตอรายไดโฆษณาบนสื่อส่ิงพิมพ จากการขยายตวัของสภาวะเศรษฐกิจในป 2547 ที่ผานมา 
สงผลใหธุรกิจส่ือโดยรวม และธรุกิจส่ือส่ิงพิมพของบริษทัเองเติบโตอยางเห็นไดชดัเจน รายไดรวมของบริษทัมีการขยายตัว
อยางตอเนือ่ง และสามารถดาํรงความเปนบรษิัทที่ใหญที่สุดบริษทัหนึง่ในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพของประเทศ 

 
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพในป 2547 ไดมีการพัฒนาขึ้นอยางมากตามทีบ่ริษทัไดคาดการณไว โดยในชวงปทีผ่านมา บริษัทส่ือ

ส่ิงพิมพหลายบริษัทไดดําเนนิการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองใหตอบสนองความตองการของตลาดมากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีผูเลนใหมๆ สงส่ือส่ิงพิมพเขามาในตลาดมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหการแขงขันในตลาดสื่อส่ิงพิมพสูงขึ้นเปนลําดบั 

 
แมวาจะมกีารแขงขันกันสูงขึ้น ผลิตภัณฑของบรษิทัก็ยังคงสามารถรักษาความเปนผูนําในธุรกิจส่ือส่ิงพิมพไดอยาง

มั่นคง หนังสือพมิพ คม ชัด ลึก ยังคงเปนหนังสือพิมพที่ใหญทีสุ่ดเปนอันดับสามในตลาดหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันได 
ในขณะที่หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ นั้นก็สามารถรักษาความเปนผูนําในตลาดหนังสือพิมพธุรกิจรายวนัอยางมั่นคง ในสวน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายวันนัน้ The Nation ยังคงรักษาตําแหนงที่สองของตลาดไวได นอกจากนีบ้ริษัทไดเปดตัว
หนังสือพิมพธุรกจิรายสัปดาห กรุงเทพธุรกิจ BizWeek ไปเมือ่กลางป 2547 โดยไดรับการตอบสนองจากตลาดเปนอยางด ี  โดย
ในป  2548   มีปจจัยที่มีผลกระทบตอการดาํเนินงาน      ดังนี้  

ปจจัยบวก 

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

2.   ผลจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในป 2548  สงผลใหภาครัฐบาลและเอกชน  เพิ่มงบโฆษณาเพื่อแขงขันแยงชิงกลุมลูกคา
เปาหมายมากขึ้น   

ปจจัยลบ 
1. ความผันผวนของราคากระดาษ, ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น, อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น   ซ่ึงสงผลโดยตรงตอตนทุนและคาใชจายบริษัท  

ซ่ึงบริษัทไดเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนและจายคาใชจายมากขึ้น   

ธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศน (Broadcasting Business)  และธุรกิจอื่น 
โดยโครงสรางรายไดของสื่อโทรทศันและวทิยุมีประมาณรอยละ 7 ของโครงสรางรายไดจากการขายและบริการรวม 

โดยบริษัทไดขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจของ Nation Channel โดยจากเดิมที่ดาํเนินการสถานีขาว 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มเติมการ
รับจางผลิตรายการใหแกสถานีโทรทัศนอื่นดวย นอกจากนี้บริษัทยังคงพัฒนาชองทางการนําเสนอขาวสารผานชองทางใหม อาท ิ
โทรศัพทมือถอืและอินเตอรเนต อยางตอเนื่อง ในสวนธุรกิจอื่นๆ  บริษัทดําเนนิการลดสัดสวนการลงทนุในธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ
หลักของบริษทั (Non-core business)  

 
เปาหมายหลักในป 2548   

เปาหมายหลักของบริษัทในป 2548 คือการรักษาความเปนผูนําในธุรกจิส่ือส่ิงพิมพอยางตอเนื่อง โดย 
-   เปนผูนําตลาดของกลุมหนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทยตอไป 
-   รักษาตําแหนงอันดบัที่สามของหนังสือพิมพภาษาไทยรายวันทั่วไปเอาไว 
-   ลดชองวางสวนแบงการตลาดของหนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายวนักับผูนําตลาดใหแคบลง 
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นอกจากนีบ้ริษัทจะมุงเนนการปรบัปรุงทรพัยากรบคุคล และประสิทธิภาพการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง โดยจะเนนความ

รวมมือจากทุกระดับในการปรับปรงุประสิทธิภาพ และควบคุมเกี่ยวกับคาใชจายทีไ่มจําเปน รวมทั้งการฝกอบรมพนักงานและ
การกําหนด Career Path Development เพื่อเพิ่มความสามารถและแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน 
 

บริษัทจะยังคงพัฒนาระบบการบรหิารจัดการตอไป ซ่ึงรวมถึง ระบบการวางแผนและการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน การ
รายงานผลงานดําเนินงาน และการจัดทําฐานขอมลูเพื่อชวยในการตดัสินใจ นอกจากนี้ บริษทัไดเร่ิมดาํเนินการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินงาน และพัฒนาระบบการประเมินผลงานและการเชือ่มโยงสูระบบ
พิจารณาผลตอบแทนในที่สุด 
 

ทายสุดนี้ บริษัทจะดํารงไวซ่ึงจรรณยาบรรณในการเสนอขอมูลขาวสารอยางถูกตอง เปนกลาง และยุตธิรรม รวมทั้งการ
รักษา Core Value ของบริษัท อนัไดแก Credibility, Integrity, Synergy, Customer focus และ Innovation ซ่ึงเปนฐานหลักที่
สําคัญที่ชวยใหกลุมบริษทัของเราเจริญกาวหนาตอไปอยางมั่นคง ตามอุดมการณทีจ่ะเปนส่ือที่เปนกลางที่เราจะมั่นคงรักษาไว
ตลอดไป 
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13. ขอมูลท่ีเก่ียวของอื่น 
       -ไมม-ี 
 
 



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 2547 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      



สวนที่ 3 หนาที่ 2 
 

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        

      Ms. Winnie  Wong   กรรมการบริษทั        

      นายนิสสัย เวชชาชีวะ   กรรมการบริษทั        

      นายโยธิน เนือ่งจํานงค   กรรมการบริษทั        
 
 
 
 
ผูรับมอบอาํนาจ  
 
นายวันชัย  ศรีหิรัญรัศมี  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร      
 

 



เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั 
คณะกรรมการบริษัท 

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง สัดสวนการถือหุนใน
บริษัท 

ณ 31 ธ.ค. 47 

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัตกิารทํางาน 

1.นายธนาชยั ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ 
 

11.93% - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจประเภททั่วไป 
  มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการตลาดสถาบันราชภัฎเชียงราย 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2519-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป   

2.นายสุทธิชยั แซหยุน กรรมการ 
 

9.30% โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 2514-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป   

3.นายธนะชยั สันติชยักูล กรรมการ 
 

0.21% - ปริญญาโท – พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2522-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป    

4.นายวันชยั ศรหีิรัญรัศม ี กรรมการและ 
เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท 

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

2538-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป   
 

5.นายเชวง จริยะพิสุทธิ ์ กรรมการอิสระ 
และกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ไมไดถือหุนบริษัท โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 2534-ปจจุบัน 
 
 

กรรมการบริหาร บจก. เอส เอส  ที โฮลดิ้ง                    

6.นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ 
และกรรมการ 
ตรวจสอบ 

2.76% ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สถาบันราชภัฏเชียงราย 
 

2522-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก. กรีนสยาม  

7.นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

0.005% - ปริญญาโท-วิศวกรรมศาสตร   สาขาไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม  
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

2536-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท      

8.นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการ 0.04% ปริญญาโท-Tuffs University,USA 2527-ปจจุบัน บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดยี กรุป 
 

9.นายอดิศักดิ ์ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการ 0.06% ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร   และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528-ปจจุบัน บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดยี กรุป 



เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2 

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง สัดสวนการถือหุนใน
บริษัท 

ณ 31 ธ.ค. 47 

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวัตกิารทํางาน 

10.นางวินนี่ หวอง กรรมการ ไมไดถือหุนบริษัท MBA University of Westem Ontario, Canada.   2541-ปจจุบัน MD –The Asian Wall Street Journal, Hong Kong. 
 

11. นายนิสสัย เวชชาชวีะ กรรมการ ไมไดถือหุนบริษัท MBA (Political Economy) Stern School of Business, New York University 2544-ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ประธานบริหาร  บริษัท ทีวีที เทเลวิชั่น จํากัด 

12.นายโยธิน เนื่องจํานงค กรรมการ 1.85% - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2532-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. โมเดอรนฟอรม 

 
หมายเหต:ุ กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก ลําดับที่ 1,2,3,4 โดย 2 ใน 4 คนลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทบัตราสําคัญบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3 

ประวัติผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
ประวัติการทํางาน ชื่อ-นามสกุล อายุ สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท  
ณ 31 ธ.ค. 47 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร 

ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา 

ป พ.ศ. สถานที ่
1. นายธนาชยั ธีรพัฒนวงศ 59 11.93 % - ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(CEO) 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจประเภททั่วไป 
  มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการตลาดสถาบันราชภัฎ
เชียงราย 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2519-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป   

2.นายสุทธิชยั แซหยุน 59 9.24 % พี่ชาย 
นายเทพชยั แซหยอง 

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

3.นายธนะชยั สันติชยักูล 51 0.21 % - รองประธานกรรมการ - ปริญญาโท – พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสง 

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2522-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป   

4.นายวันชยั ศรหีิรัญรัศมี 46 0.19 % - กรรมการบริหารฝาย
การเงิน (CFO) 

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

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2538-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป  
 

5. นายพนา จันทรวิโรจน 45 0.04 % - บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ เดอะเนชัน่ 

ปริญญาโท-Tuffs University,USA 2527-ปจจุบัน บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดยี กรุป 

6. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ 44 0.06 % - บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก 
และ Nation Channel 

ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร   และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528-ปจจุบัน บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดยี กรุป 

7. นายเทพชยั หยอง 
 

49 0.06 % นองชาย 
นายสุทธชิัย แซหยุน 

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

หมายเหต ุ 1. ประวัตกิารกระทําผิดตามกฎหมายระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง  

    กอนวันยื่นรายงานเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมของผูบรหิาร   -ไมม-ี 

2. หนีส้ินที่ผูบรหิารมีอยูกับบริษทั หรือบริษทัในเครือ   -ไมม-ี 

3. สวนไดเสียของผูบริหารในบริษัท (ยกเวนการถือหุนบริษัท)               -ไมมี- 



เอกสารแนบ 2  

ขอมูล - ความสมัพันธระหวางกรรมการ ผูบริหาร กบับุคคลที่มีผลประโยชนรวม  ณ 31 ธันวาคม 2547 
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ  
NMG NBC NIT NDM NRN NBI NED NEE YNIS SE-ED NPC NT NP NTR NIC NMK MM DGW MEI 

นายธนาชยั ธีรพัฒนวงศ X  
// 

X  
// 

X  
// 

X  
// 

X  
// 

X  
// 

X  
// 

X 
// 

X 
// 

X 
// 

/ 
 //  

/  / / 
 //  

/ / 
 

 / 
// 

/ 
// 

นายสุทธชิัย แซหยุน // // // // // // // //  / // // // // // //    
นายธนะชัย สันตชิัยกูล // // // // // // // //   // // // // // //    
นายวันชัย ศรีหิรัญรัศม ี // // // // // // // // /      // //   // 
นายเชวง จรยิะพิสุทธิ ์ /                   
นายปกรณ บริมาสพร /                   
นายนิวัตน แจงอรยิวงศ /                   
นายพนา จันทรวิโรจน /   /                
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ / /  / /               
Ms. Winnie Hutton Wong /                   
นายนิสสัย เวชชาชีวะ /                   
นายโยธนิ เนือ่งจํานงค /                   

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

 
  สัดสวนการถือหุน  สัดสวนการถือหุน 
บรษิัทยอย  ณ 31 ธ.ค. 47 %     บรษิัทอื่น / บรษิัทที่เกี่ยวของ ณ 31 ธ.ค. 47 % 
NBC บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     NPC * บริษัท เนชั่น พรินติ้ง คอมเพล็กซ จํากัด ถือหุนโดยตรง  
NIT บริษัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลย ีจํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     NT * บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จาํกัด ถือหุนโดยตรง 19.00% 
NDM บริษัท เนชั่น ดจิิตอล มีเดีย จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยตรง 19.00% 
NRN บริษัท เนชั่น เรดิโอ เนท็เวอรค จํากัด ถือหุนผาน NBC 99.97%     NP บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด ถือหุนโดยตรง 15.20% 
NBI บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด  ถือหุนโดยตรง 99.93%     NTR บริษัท เอ็นพีจ ีเทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด ถือหุนผาน NP 14.80% 
NED บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง 98.70%     NIC บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด - 17.99% 
NEE บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง 50.00%     NMK บริษัท เอ็นพีจ ีมารเก็ตติ้ง เซอรวิส จํากัด - - 
        MM บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จาํกัด ถือหุนโดยตรง - 
บรษิัทรวม        MEI บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชัน่แนล  

(ประเทศไทย) จํากัด 
ถือหุนผาน  MM 19.30% 

YNIS บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อนิฟอรเมชั่น เซอรวิส จาํกัด ถือหุนโดยตรง 44.98%     

หมายเหตุ   * หมายถึง ปจจุบันไมไดดําเนินธุรกิจแลว 
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