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สวนที่ 1 

ขอมูลสรปุ (Executive Summary) 

ขอมูลเก่ียวกับกลุมบรษิัท  
กลุมบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (กลุมบริษัท) กอต้ังโดยผูบริหารคนไทยซึ่งไดเร่ิมตนประกอบ

ธุรกิจผลิตหนังสือพิมพ “The Nation” ในป 2519 และตอมาไดขยายธุรกิจ โดยไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเมื่อป 2531 
และจัดต้ังบริษัทยอยซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับดานสื่ออยางตอเนื่อง ปจจุบันกลุมบริษัทไดแบงสายธุรกิจออกเปน 7 สายธุรกิจ  

1.    สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย: เปนผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek, 
สํานักพิมพบิซบุคส   

2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย: ผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ คมชัดลึก และ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห 
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ: ผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ เดอะเนช่ัน  และ เนช่ันจูเนียร 
4. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบบัพิเศษ: รับจัดทําหนังสือพิมพฉบับพิเศษใหกบับริษทัทัว่ไปที่ตองการ

ประชาสมัพันธบริษัทในโอกาสตางๆ  อาทิ ครบรอบปบริษัท เปดโรงงานใหม และแนะนําสินคา เปนตน เพื่อแทรกไปกบั 
หนังสือพมิพ 3 ภาษาของเครือเนช่ัน ไดแก หนังสือพิมพ เดอะเนช่ัน กรุงเทพธุรกิจ และ โยมิอูริชิมบุน สวนกิจกรรมพิเศษจะรับ
เผยแพรกิจกรรมใหกบัลูกคาผานทางสื่อของบริษัท ทัง้สื่อสิ่งพมิพภาษาไทยและอังกฤษ และผานทางสถานีขาว Nation channel 
ชอง TTV 1  

โดยทั้ง 4 สวนธุรกิจรวมกันอยูภายใต บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
5. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง: ดําเนินงานภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด 

เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนช่ันแชนแนล ผลิตรายการและรวมผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ ทั้ง Free 
TV ไดแก ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9  และ Sattelite หรือ Cable TV ไดแก TTV ชอง 1 ,  WE TV 9 จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้
ยังรวมถึงการดําเนินงานของบริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัดในการผลิตรายการวิทยุใหกับสถานีตางๆ เชน F.M 90.5, A.M 
1107 เปนตน  รวมทั้งใหบริการขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม (New Media) อาทิ Internet Broadband โทรศัพทมือถือ ของทุก
เครือขาย  

6. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ: ผลิตและจําหนายสิ่งพิมพสําหรับเด็ก เพื่อการศึกษา และบังเทิง โดย
ไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ, ผลิตหนังสือเลมในนามของสํานักพิมพเนช่ันบุคส โดยไดรับลิขสิทธิจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  รวมทั้งธุรกิจสอนภาษาอังกฤษในนาม Direct English โดยอยูภายใตการบริหารงานของบริษัทยอย ไดแก บริษัท 
เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดบริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด   

7. ธุรกิจดานการพิมพ: ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด โดย
ใหบริการพิมพหนังสือพิมพและหนังสืออ่ืนๆ ไดแก การตูน, พ็อคเกตบุคสและนิตยสาร รวมถึงงานพิมพที่มีคุณภาพอื่น เปนตน   

 ในป 2549 มีรายไดรวมเทากับ 3,087.85 ลานบาท โดยผลการดําเนินงานในป 2549 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  154 ลาน
บาท  ซึ่งผลขาดทุนดังกลาวเกิดจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานกอนรายการตั้งสํารองตางๆ 7.88 ลานบาท รายการ
ต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญในลูกหนี้การคาและบริษัทที่เก่ียวของกัน 68.24 ลานบาท รายการตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัย 9.43 ลานบาท 
และ คาเผื่อการดวยคาของสินทรัพยรวม 9.64 ลานบาท เงินชดเชยใหพนักงานดวยเหตุออกจากงาน 59.03 ลานบาท 

  โดยในป 2549 บริษัทมีมีกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเทากับ 55.74 ลานบาท บริษัทมีรายไดรวม 3,087.85 ลานบาท สวน
ตนทุนขายและคาใชจายรวม 3,041 ลานบาท โดยรายไดจากการขายและบริการเทากับ 2,914 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1 เหตุผล
หลักมาจากรายไดจากการจําหนายสิ่งพิมพเพิ่มข้ึนรอยละ 16 จากรายไดจากการจําหนายหนังสือพิมพเพิ่มขึ้นรอยละ 11 รายได
จากการจําหนายหนังสือพอคเก็ตบุคส การตูน และแมกกาซีนเพิ่มขึ้นรอยละ 22  รายไดจากบริการดานการพิมพและการเปน
ตัวแทนจําหนายหนังสือตางประเทศเพิ่มขึ้นรอละ 9 รายไดโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพลดลงรอยละ 8 และจากโฆษณาจากสื่อทีวีและ
วิทยุเพิ่มข้ึนรอยละ 15 รวมทั้ง จากที่บริษัทขยายงานรับงานบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคาภายนอกซึ่งในรอบปที่ผานมารายได
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สวนนี้มีจํานวนเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 50   สวนตนทุนขายลดลงรอยละ 7 เหตุผลมาจากตนทุนการพิมพลดนอยลงรอยละ 8 
เนื่องมาจากการดําเนินนโยบายบริหารการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดมีผลทําใหสามารถลดปริมาณการใชกระดาษลงไดรอย
ละ 11 รวมถึง จากการปรับรูปแบบผังรายการและเวลาการออกอากาศใหมใหเหมาะสมตามสภาวะการณทําใหสามารถลด
ตนทุนในการผลิตสื่อโทรทัศนไดถึงรอยละ 50  นอกจากนี้ยังมีรายการคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นรอยละ 3 เหตุผล
มาจากการที่ตนทุนการเดินทางและขนสงเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ตามสภาวะของราคาน้ํามันในประเทศ และจากการเพิ่มชองทางการ
จัดสงใหครอบคลุมในพื้นที่ที่ขยายงานรับจัดสงสินคาใหกับลูกคาภายนอกซึ่งสัมพันธกับรายไดสวนนี้ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางมาก 
นอกจากนี้ บริษัทยังคงดําเนินนโยบายควบคุมรายจายดานการสงเสริมการขายโดยเนนไปยังกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายโดยตรง
ซึ่งสงผลใหสามารถลดคาใชจายสวนนี้ไดรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปกอน 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
ช่ือบริษัท   :  บริษัท  เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ       : ประกอบดวย 7 สายธุรกิจ ดังนี้ 
1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ,  

กรุงเทพธุรกิจ Bizweek 
2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ 

เนช่ันสุดสัปดาห  
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น และ 

เนช่ันจูเนียร 
4. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษ และหนังสือฉบับพิเศษ  ดําเนินธุรกิจใหบริการจัด

กิจกรรมพิเศษตาง ๆ  และจัดทําสิ่งพิมพฉบับพิเศษใหกับบริษัทตาง  ๆ เนื่องใน
โอกาสพิเศษเพื่อเผยแพรกิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับสาธารณชน หรือเนื่อง
ในโอกาสพิเศษ ใหแกบริษัทตาง ๆ ที่ตองการสรางความแตกตางจากการ
ประชาสัมพันธปกติ 

5. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนช่ัน
แชนแนล, ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ, ผลิตรายการวิทยุ, New 
Media 

6. สายธุรกิจดานการศึกษาบันเทิงและตางประเทศ  ผลิตและจําหนายสิ่งพิมพสําหรับเด็ก
และการศึกษา  ผลิตหนังสือ เลมในนามสํานักพิมพ เน ช่ันบุ คส ,  ธุรกิจสอน
ภาษาตางประเทศ, และทักษะการสื่อสาร, ตัวแทนโฆษณาใหสิ่งพิมพตางประเทศ 

7. สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ                : 44  หมู 10 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบริษทั                  :  บมจ. 226 
Home Page                             :   www.nationgroup.com 
โทรศัพท                                 :   (662) 325 - 5555 
โทรสาร                                  :   (662) 317 – 1384,  317 – 1413 
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1.   ปจจัยความเสีย่ง 
 
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมปีจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบรษิัท และหรือผูลงทุนอยางมี
นัยสําคัญ  ซึ่งบรษิัทไดมมีาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
 
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาํเนนิธุรกิจ ไดแก 

 1.1  ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบ   
วัตถุดิบหลักที่สําคัญของธุรกิจหนังสือพิมพคือกระดาษคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 41-43 ของคาใชจายตนทุนขาย

ตามงบการเงินรวม และคิดเปนรอยละ 76 - 80  ของตนทุนวัตถุดิบรวม โดยสัดสวนปริมาณการสั่งซื้อกระดาษในปที่ผานมา 
ระหวางกระดาษนําเขา และการซื้อในประเทศคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 65-70 ตอ 35-30  โดยกระดาษจัดเปนสินคา
ประเภท Commodity  ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาแปรผันตามความตองการของผูบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผลิต 
(Demand & Supply) ซึ่งเปนปจจัยหลักในการกําหนดราคาอางอิงในตลาดโลก  ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ราคากระดาษ  ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตและกําไรสุทธิของบริษัท 

อยางไรก็ตามจากประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพและการติดตามราคากระดาษอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลานานกวา 
35 ป  ทําใหฝายบริหารเขาใจในวงจรของราคากระดาษเปนอยางดี  เชนเมื่อมีการคาดการณการเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ  ฝาย
บริหารจะพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบลวงหนา  และเพิ่มความระมัดระวัง ในการใชหนากระดาษ หนังสือพิมพใหมากขึ้น โดยไม
กระทบเนื้อหา  ในป  2549 ราคากระดาษยังคงสูงอยู  มีผลกระทบตอตนทุนผลิตไมมากนัก  เนื่องจากบริษัทไดใชนโยบายลด
ตนทุนการใชกระดาษ  เชน การบริหารการวางจุดจําหนายหนังสือที่มีประสิทธิภาพข้ึน เพื่อลดปริมาณหนังสือคืน  และการลด
จํานวนหนาสี  หรือหนาขาวดํา สวนป 2550  บริษัทคาดการณวาราคากระดาษจะมีแนวโนมคงที่  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอตนทุน
การผลิตบาง  อยางไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบายในการลดตนทุนการใชกระดาษไวเหมือนปที่ผานมา  นอกจากนี้คาเงินบาทที่มี
แนวโนมแข็งขึ้นต้ังแตชวงปลายป 2549  ก็จะสงผลใหตนทุนการนําเขากระดาษของบริษัทลดลงเนื่องจากบริษัทไดบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward contract ไวตามปริมาณกระดาษที่คาดวาจะใชตลอดป 2550 ดังนั้นราคากระดาษ
ยังไมมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตของบริษัท   

 

1.2 ความเสี่ยงดานการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถ   
เนื่องจากภาพลักษณของกลุม บริษัท เปนองคกรสื่อสารมวลชนที่ไดรับความยอมรับจากประชาชน ในความเปนมือ

อาชีพของวงการสื่อ  ซึ่งการพัฒนาบุคลาการดานกองบรรณาธิการไดเนนการพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานเปนทีม
โดยไมยึดติดกับตัวบุคคล  สงผลใหความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมีนอยและมีผลกระทบตอบริษัทไมมากนัก    โดยปจจุบัน
บุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  และ คม ชัด ลึก ประกอบดวยผูสื่อขาว  
ผูเขียนขาว บรรณาธิการ  ชางภาพ รวมประมาณ 646 คน  

นอกจากฝายกองบรรณาธิการแลว  ผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ของบริษัท ทั้ง ฝายขาย  การตลาด, การจัด
จําหนายและหนวยงานสนับสนุน  ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ    
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 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทใหความสําคัญอยางย่ิง กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะนโยบายการสราง 
Successor ที่ผูบริหารระดับสูงจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจที่สําคัญ อีก
ทั้งเปนการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูบริหารในระดับรองๆ ลงมาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางคลองตัว  โดย
อยูภายใตโครงสรางที่ใหความสําคัญตอการกระจายความรับผิดชอบและภาระหนาที่   ตามโครงสราง 7 สายธุรกิจดังนี้ สาย
ธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย , สายธุรกิจดานขาวทั่วไป (Mass) ภาษาไทย , สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  , สายธุรกิจดาน
กรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ, สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพ และเสียง , สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  
และสายธุรกิจดานการพิมพ         โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางบุคลากรและกระจายอํานาจ ใหผูบริหารรุนใหมมีความคลองตัว
ในการบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และความหลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันการณ พรอมทั้งสราง
โอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ใหแกกลุมบริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน  โดยคงไวซึ่ง ความนาเช่ือถือ ความซื่อสัตย 
การรวมมือที่ดี การใหบริการ และความคิดสรางสรรค  ซึ่งเปน Core Value (คุณคาขององคกร) ของกลุมบริษัท   

 
ดังนั้นหากบริษัทขาดบุคลากรสําคัญทานใดทานหนึ่งไปจะไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก

ผูบริหารในระดับสูงสุดไดจัดสรรและแบงงานถายทอดตอกันไปถึงผูบริหารในระดับรองลงมา ในขณะเดียวกันการดําเนนิธรุกจิ
ยังคงตองรักษาความรวมมือประสานงานกันในทุกสื่อ  เพื่อสราง Synergy ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมเนช่ัน  

 

1.3 ความเสี่ยงทางการดอยคาของลูกหนี้การคา  
บริษัทมีความเสี่ยงในการตั้งสํารองหนี้สูญเปนไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินคือบริษัทมีนโยบายการจัดเก็บหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    โดยพิจารณาตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะไมสามารถ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ไดโดยประมาณการจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต 
นอกจากนี้บริษัทไดตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามสัดสวนรอยละของรายไดเชน รายไดประเภทโฆษณาจะตั้งสํารองคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวที่รอยละ 0.75   ของรายไดโฆษณา เปนตน  และบริษัทมีนโยบายลดสัดสวนของลูกหนี้การคาที่มีอายุเกิน
กวา 12 เดือนใหมากที่สุด  โดยลูกหนี้ที่มีอายุเกินกวา 12 เดือน (งบการเงินรวม)  ณ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน 198 ลาน  ซึ่ง
บริษัทไดตั้งสํารองหนี้สูญไดครอบคลุมจํานวนดังกลาวแลว โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (งบการเงินรวม)  ณ 31 ธันวาคม 2549 
รวม 244 ลานบาท  นอกจากนี้บริษัทยังมีหนวยงานเรงรัดหนี้สินซึ่งทําหนาที่ในการติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางตอเนื่อง  ถึงแมวา
บริษัทจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปแลวก็ตาม  

1.4  ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทยอย  
1.4.1 ธุรกิจโทรทศันดําเนินการโดยบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด  ซึ่งถือหุนโดยบริษัทรอยละ 99.99  

ในป 2549  อัตราสวนของรายไดจากธุรกิจโทรทัศนคิดเปนรอยละ 6  ของรายไดจากการขายและบริการรวม  โดยบริษัทมีรายได
จากการขายโฆษณาในรายการทีผ่ลิตหรือรวมผลิตใหกบัสถานีโทรทศันชองตางๆ  ไดแก  ชอง 3, ชอง 5, ชอง 7 และ ชอง 9, 
และทางสถานีโทรทัศน Nation Channel ชอง TTV 1  นอกจากนี้ยังมีการผลิตรายการผานชองทางอ่ืน เชน WE TV 9 (ชองขาว
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ),  TGN (Thai Global Network) และ IPTV ผานระบบ Broadband Internet เพื่อเปนการสรางฐานผูชม 
ใหมีโอกาสไดรับชมรายการของ Nation ในชองทางตาง ๆ ไดทั่วถึง  

บริษัทมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผังรายการจากเจาของสถานี โดยเฉพาะ
รายการที่ผลิตใน Free TV  อยางไรก็ตามในป 2549  จากสภาวะทางการเมืองที่มกีารเปล่ียนแปลง รัฐบาลไดสนบัสนนุให
ประชาชนไดรับรูขาว, สาระความรู ที่เปนกลางมากขึ้น  จึงเปนผลใหสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ เนนการพัฒนาคุณภาพของ
รายการขาวที่ผลิตเอง และสรางพนัธมิตรระหวางสถานีและผูผลิตรายการ เพื่อขยายฐานผูชม ซึ่งเปนปจจัยหลักในการเพิ่ม
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รายไดจากโฆษณา  สงผลใหในป 2550 บริษทัไดเขาไปรวมผลิตรายการในสถานี Free TV ชอง ตาง  ๆ เพิม่ข้ึน  ทําใหสัดสวน
รายไดในป 2549 จาก Free TV และชองทางอื่นของรายไดจากสื่อโทรทัศนปรับเปน 35 : 65 เพิม่ขึ้นจากปกอนที่เทากับ 23: 77   
อยางไรก็ตามจากการประสานงานกับสื่อตาง ๆ ในเครือ ทําใหบริษทัสามารถผลิตรายการ รวมผลิตรายการ หรือรับจางผลิต
รายการเพิ่มไดอีกมาก   

        

1.4.2  ธุรกิจวิทยุ และ New Media ดําเนินการโดยบริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท เนชั่น 
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด รอยละ 99  โดยดําเนินการเชาเวลาหรือแบงรายไดโฆษณาจากผูประมูลสถานีอีกทอดหนึ่ง  
ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการถูกแทรกแซงหรือถูกยกเลิกจากเจาของสถานีซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท
ยอยดังกลาว  อยางไรก็ตามรายไดจากธุรกิจวิทยุคิดเปนเพียงรอยละ 1  ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษัท  
นอกจากนี้  หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช)  เรียบรอยแลว บริษัทเช่ือวา 
คณะกรรมการ กสช. จะผลักดันใหเกิดการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนไปเพื่อประโยชน
สาธารณะมากขึ้น   ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทในฐานะผูผลิตรายการวิทยุในเชิงขาวและสาระ จะมีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก
ข้ึน  สงผลใหบริษัทมีตนทุนลดลงและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึน และเพิ่มทางเลือกในการบริโภคขาวสารใหผูรับ
ชมมากขึ้น   

สวนการดําเนินธุรกิจในสื่อรูปแบบใหม (New Media)  อาทิเชน “Nation News on Mobile”  ซึ่งเปนบริการสงขาว
ผานโทรศัพทมือถือในรูปแบบ  SMS โดยสามารถใหบริการสงขาวสารผานระบบมือถือไดทุกเครือขาย และทุกประเภทขาว 
ตามความตองการของลูกคา ทั้งขาวภาษาอังกฤษ, ขาวธุรกิจ และขาวสารทั่วไป เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใหบริการ  IPTV 
Broadband Internet  หรือ TV on Demand   โดย IPTV เปนระบบใหมของ TRUE ที่ทางผูชมรายการสามารถชมรายการสด และ
รายการยอนหลังไดตลอด  ซึ่งบริษัทไดผลิต content  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคผานสื่อใหม ๆ เหลานี้อยาง
ตอเนื่อง    

  

1.5  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  

เนื่องจากบริษัทเนนการเปนผูใหบริการขอมูล (Content Provider)  ซึ่งสามารถผลิตขอมลูขาวสารใหแกทกุๆ สื่อไมวา
จะเปนสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทศัน   อินเตอรเน็ต และ New Media ไดแก Broadband, Mobile Phone เปนตน บริษทัจึงไมมี
ความจาํเปนที่จะตองลงทุนสูงดานระบบเกี่ยวกบัโครงขายและอุปกรณการสงสัญญาณ (Network and Hardware) มากนัก  

   ดังนั้นไมวาเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรกลุมผูตองการขาวสารยังคงมีความตองการบริโภคอยู  ซึ่งบริษทัมี
ฐานขอมูลเปนจํานวนมากในทุกรูปแบบ  ที่สามารถนําไปใหบริการไดในทกุๆ สื่อ ถึงแมรายไดจากสื่อใหมจะมีเม็ดเงินไมมาก
นักในปจจบุัน แตบริษทัยังคงพัฒนาระบบการจัดเกบ็และบรหิารขอมลู  สรางความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จากยุค
การบริโภคขาวสารทางสื่อสิ่งพมิพ ไปสูการรับขอมลูทางสื่อ Digital โดยมีนโยบายทีจ่ะทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ สําหรับ
การนําเสนอผานสื่อรูปแบบใหมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค และสั่งสมประสบการณเพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการเจาะตลาดลูกคาเปาหมาย ในอนาคต เชน การสราง Weblog   เพื่อสรางชุมชนผูบริโภคขาวใหเขามามสีวนรวม
ในการนําเสนอขาว ไดแก www.oknation.net/blog  เปนตน  ในขณะเดียวกันก็พัฒนาการเสนอขายสื่อโฆษณาและใหบรกิาร
เสริมในสื่อสิ่งพมิพ โทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ตทีม่ีอยูแลว เพื่อจูงใจลูกคา และสามารถเขาถึงกลุมลุกคาเปาหมายไดโดยตรง
มากขึน้  
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2) ความเสี่ยงดานการเงิน  ไดแก 

2.1 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในปจจุบันเปนแบบลอยตัว (Managed Float) ซึ่งการกําหนดราคาขึ้นอยู

กับปริมาณความตองการของเงินสกุลนั้นๆ  ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจจึงมีผลตอ
บริษัทในสวนของตนทุนการผลิต  เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระดาษหนังสือพิมพซึ่งนําเขาจากตางประเทศคิดเปน
รอยละ 65 - 70 ของปริมาณกระดาษที่ใชทั้งหมด และมีตนทุนเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ  บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผัน
ผวนของคาเงินบาทในการซื้อกระดาษจากตางประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Hedge) โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward Contract) ทันทีที่มีรายการสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ  และจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งคาข้ึนคอนขางมากในชวงปลายเดือนธันวาคม 2549   บริษัทจึงไดทํา
สัญญาซื้อขายลวงหนา ใหครอบคลุมสําหรับคากระดาษที่คาดการณวาจะมีการนําเขา ภายในป 2550     
 
2.2  ความเสี่ยงจากภาระหนี้สิน   

 ณ สิ้นป 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระเงินกูยืมจํานวน 2,865 ลานบาท โดยเปนสวนของเงินกูยืมระยะสั้น 
จากสถาบันการเงินที่เปนเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินเบิกเกินบัญชี  เจาหนี้ทรัสทรีซิท และตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น รวม 760 
ลานบาท มีเงินกูยืมระยะยาวคงคางกับสถาบันการเงิน 2 แหง รวม 385 ลานบาท โดยจะตองชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยต้ังแตป 
2550 ถึงป 2554 และมีตั๋วแลกเงินที่ครบกําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2550 จํานวน 120 ลานบาท และหุนกูคงคางรวม 1,600 
ลานบาท โดยแบงเปนหุนกู จํานวน 600 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดชําระคืนตามกําหนดเรียบรอยแลว ในวันที่ 26 กุมาพันธ 2550 
และหุนกู 1,000 ลานบาท ซึ่งจะทยอยครบกําหนดชําระในเดือนกุมภาพันธ 2551 และ 2552 ปละ 500 ลานบาท  

บริษัทมีขอตกลง กับสถาบันการเงินเจาหนี้และผูถือหุนกูวาจะตองดํารง อัตราสวนหนี้สินตอทุน หรือ D/E Ratio ไมเกิน
กวา 2.5 เทา ตลอดอายุสัญญาเงินกู โดยปจจุบันบริษัทมี D/E เทากับ 2.19 เทา บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากไมสามารถดํารงคา D/E 
ไวไดก็จะทําใหผิดสัญญากูยืมเงินซึ่งหากเจาหนี้หยุดการใหกูยืม หรือมีการปรับเงื่อนไขเงินใหกูยืมก็อาจมีผลกระทบตอสถาพ
คลองและฐานะการดําเนินงานของบริษัทได 
 
2.3  ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก  

บริษัทยังมีแหลงเงินทุนภายนอกอื่น ไดแก  วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ   โดย ณ  31  ธันวาคม  
2549  บริษทัมีวงเงินสินเช่ือรวม  2,838  ลานบาท และมียอดใชวงเงินสินเช่ือ 1,253  ลานบาท  ดังนั้นคงเหลือวงเงินที่สามารถ
ใชไดอีก 1,585 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินทุนที่อาจจะเกิดจากการใชสทิธิใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในการซื้อหุน
สามัญของผูถือหุนเดิมอีกประมาณ 38.99 ลานหุน รวมทั้งยังมีแหลงเงินทุนจากการเพิม่ทนุใหกบันักลงทุนสถาบนัแบบ
เฉพาะเจาะจง  ซึง่บริษัทไดขออนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนไวแลวคงเหลือ จํานวน 30.23 ลานหุน  หากเสนอขายคาดวาจะได
เงินทุนอยางนอยประมาณ 300-360 ลานบาท รวมถึงแหลงเงินที่จะเกดิจากการออก B/E ระยะอายุไมเกิน 270 วัน ในวงเงิน 500 
ลานบาท ซึ่งไดขอมติจากคณะกรรมการบริษทัไวแลวเมื่อวันที่ 11 สงิหาคม 2549   รวมทั้งแผนการบริหารทรพัยสินใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในบริษทัยอย เชนการหาพันธมิตรรวมทุนในบริษทัยอย หรือ บริษทัรวม เพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน 
และแผนการที่จะนําบริษทัยอยทีม่แีนวโนมทางธุรกิจที่ดีเขา SET หรือ    MAI ซึ่งจะทําใหบริษัทมีโอกาสไดรับเงินทุนจากการ
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ขายหุนบางสวนในอนาคต (Capital gain) นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินทุนจากแผนการจาํหนายทรัพยสินที่ยังไมไดใชประโยชน 
เชนที่ดินที่ตางจังหวัด , ที่ดินบริเวณโรงพิมพ กม. 29 ที่ยังไมไดใชงาน เปนตน 

2.4 ความเสี่ยงจากการดอยคาของลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เก่ียวของ  
  เงินใหกูยืมใน บริษัท เอ็นพจีี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด (NTR)  โดยปจจุบัน NTR ยังคงดําเนิน

ธุรกิจใหบริการโรงแรม Majestic Beach Resort ซึง่เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว  ที่ชายหาดหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ  มี
หองพัก 124  หองและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองจัดเล้ียง  หองประชุมสมัมนา โดย ณ 31 ธนัวาคม 2549 รายการ
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมที่คางชําระระหวางบริษทัฯและบริษัทยอย กับ NTR เทากับรวมเทากบั 663.9 ลานบาท  (ประกอบดวย   
รายการเงินใหกูยืมในระหวางป 2539-2541 รวม 438.35 ลานบาท  รายการดอกเบี้ยคางรับต้ังแตป 2539-2545 รวม 158.38 ลาน
บาท และรายการเรียกเก็บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนต้ังแตป 2540-2541  รวม 67.17 ลานบาท)   โดยไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญในป 2540-2548 แลวเปนจาํนวนรวม 337.4 ลานบาท คงเหลือสุทธิ 326.5 ลานบาท  โดยยอดคงคางดังกลาวลดลงจาก 31 
ธันวาคม 2548 จํานวน 4 ลานบาท เนื่องจากไดทําสัญญาประนอมหนี้ระหวางกันที่จะให NTR ชําระคืนหนี้ อยางนอยเดือนละ 1 
ลานบาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2549  (รายละเอียดอยูในรายการระหวางกัน)   

 
ฝายบริหารของบริษัทเช่ือวาคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญสาํหรับ NTR ที่ไดตั้งไวแลวจนถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2549 มีจาํนวน

เพียงพอสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากจํานวนคงเหลือสุทธิดังกลาวจะใกลเคียงกับราคาประเมินทรัพยสินทีป่ระเมิน
โดยผูประเมินอิสระภายนอก 2 ราย ซึ่งประเมินไวเทากบั  356 ลานบาท เมื่อเดือนตุลาคม 2548 และ 330 ลานบาท เมื่อเดือน
กันยายน 2548  โดยลาสุดเมื่อ กมุภาพันธ 2550 บริษัทประเมินรายหลังไดประเมินราคาใหมไดเทากับ 351 ลานบาท นอกจากนี้
เพื่อเปนหลักประกันในการชําระคนืหนี้ของบริษัท NTR จึงไดนําที่ดินพรอมสิง่ปลูกสรางจดจํานองกับกรมที่ดินเพื่อเปน
หลักประกันหนีใ้หกบัNMG เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 21 กมุภาพันธ 2550  

 
          อยางไรก็ตามระหวางการรอขายทรัพยสินของ NTR เพื่อนํามาชําระหนีใ้หกับบริษัทและบริษทัยอย   NTR ไดแตงตั้ง

ที่ปรึกษาทางการเงินในการเปนตัวแทนเจรจาเงื่อนไขตาง ๆ กับผูสนใจ นอกจากนีใ้นระหวางพิจารณาขายทรัพยสนิดังกลาว
กลุมบรษิัทไดพยายามใชประโยชนจากบรกิารของโรงแรมใหมากทีสุ่ด  โดยการจัดเลี้ยงลูกคาและสัมมนาในชวงนอกฤดูกาล
ทองเที่ยว    

 โดยงบการเงินลาสุด ณ 31 ธันวาคม 2548  NTR   มีรายได  77.98  ลานบาท ตนทุนขาย  20.19  ลานบาท  และ
คาใชจายในการขายและบริหาร 15.10  ลานบาท  คงเหลือเปนกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย, ภาษี และคาเสื่อมราคา 
(EBITDA) เทากับ  42.69  ลานบาท  คาเสื่อมราคา 24.36  ลานบาท  เปนผลกําไรจากการดําเนินงาน 18.33  ลานบาท   และเมื่อ
หักดอกเบี้ยจายประมาณ 4.62  ลานบาท ทําให NTR มีผลกําไรสทุธ ิ  13.71  ลานบาท  ซึ่งจะเห็นไดวามีเงินเหลือเพียงพอที่จะ
ทยอยชําระคืนหนีใ้หบริษทัได 
3) ความเสี่ยงดานกฏหมาย และอ่ืน ๆ   ไดแก 

3.1  ความเสี่ยงเรือ่งผลกระทบตอสดัสวนการถือหุนของผูถือหุน   
บริษัทไดจัดสรรหุนสามัญไวในอนาคตเพื่อรองรับการใชสทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญัของบริษัทซึ่ง

ออกใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 39,426,525 หุน   ซึ่งจนถึง 31 ธันวาคม 2549 มผีูใชสิทธิจํานวน  436,815 หุน  คงเหลือ  
38,989,710 หุน  ดังนั้นหากมีผูใชสิทธใิบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคตจะทําใหเกิดผลกระทบดานสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน
ลดลง  ซึ่งผลกระทบนี้จะข้ึนอยูกับการใชสทิธิในใบสําคัญแสดงสิทธขิองผูถือหุนเดิม   
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2.1 ความเสี่ยงเรื่องมาตราการการหามโฆษณาเครื่องดืม่แอลกอฮอล  

      จากการที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อ.ย. ไดมีคําสั่งเตรียมบังคับใชกฎหมายหามโฆษณาเหลา, เบียรในสื่อทุก
แขนงเพื่อจะลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนผลใหการใชงบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสื่อตาง ๆ มีแนวโนมลดลง   
อยางไรก็ตามเนื่องจากยังไมมีความชัดเจนที่แนนอนจึงอาจเปนความเสี่ยงของสื่อโฆษณาที่อาจไดรับผลกระทบ  ทั้งนี้ในสวน
ของบริษัทงบโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไมสงผลกระทบกับรายไดคาโฆษณามากนกั โดยในป 2549 กลุมลูกคาดังกลาวมกีาร
ลงโฆษณาในสื่อของกลุมบริษัทเพยีง 25 ลานบาท หรือ 0.8% ซึ่งบริษัทสามารถไดรับการสนับสนนุในลักษณะการสงเสริม
ภาพลักษณของลูกคากลุมดังกลาวไดตอไป  
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1      ความเปนมา 

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจผลิตหนังสือพิมพ “The Nation” ในป 2519 ภายใตชื่อ “บริษัท บิสซิเนสรีวิว จํากัด”  ดวย
ทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท ตอมาในป 2531 บริษทัไดเปลี่ยนชือ่เปน “บริษัท เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป จํากดั” และเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยในปเดียวกัน  บริษัทไดขยายธุรกิจอยางตอเนือ่งโดยการเขาลงทุนในบริษัทตางๆ  ทีด่ําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับส่ืออื่นๆ และธุรกิจที่เกี่ยวของกับส่ือ และในป 2539 ไดเปลี่ยนชือ่เปน “บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน)” ในป 2548 บริษทัไดมกีารปรับโครงสรางทางธุรกิจแบงเปน 6 สายธุรกิจหลัก และในปจจบุันบรษิัทไดมีการเพิ่มสาย
ธุรกิจเปน 7 สายธรุกิจ  ประกอบดวย:  

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย   2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  4. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 
5. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 6. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง  
7. สายธุรกิจดานการพิมพ. 

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 2,500 ลานบาท และทุนชาํระแลว 1,647.73 ลานบาท  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา 5 ป ดังนี ้

 ดานเงินทนุของบริษัท 

 ป 2545 บริษทัไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษทัใหกับผูถอืหุนเดิมรวมทั้งส้ิน 39,426,525 หนวย 
อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ราคาใชสิทธิหุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป ใชสิทธิคร้ัง
แรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายไดในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเจริญเติบโตของบรษิัท ซ่ึง ณ 31 ธันวาคม 2549 มีผูถือหุนเดิมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 436,815 หนวย คงเหลือ 38,989,710 หนวย และในปเดียวกัน บรษิัทไดออกหุนกูชนิดระบุชือ่ผูถือ ประเภทไมมี
หลักประกัน ไมดอยสิทธิและมผีูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ครบกําหนดไถถอนวนัที่ 30 พฤษภาคม 
2548    วัตถปุระสงคเพื่อชําระคนืเงินกู (Refinancing) และสํารองเปนเงินทุนหมุนเวียน โดย ณ วนัครบกําหนดวันที่ 30 
พฤษภาคม 2548 บริษัทไดชาํระคืนครบถวนแลว  

 ป 2546 ตามมติทีป่ระชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2546 ไดอนุมตัิใหบริษัทโอนสาํรองตามกฎหมายและสวนเกิน
มูลคาหุนเพื่อลดขาดทุนสะสม ณ ส้ินป 2545 ซ่ึงเทากับ 301 ลานบาทใหหมดไป จึงทําให ณ 31 มีนาคม 2546 สวนเกินมูลคาหุน
ลดลงจากสิ้นป 2545 ที่เทากับ 607 ลานบาท เหลือ 345 ลานบาท และมีกําไรสะสมเทากบั 23 ลานบาท และในเดือนสิงหาคม 
2546 บริษทัไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถอืหุน 0.25 บาทตอหุน และไดจายเงินปนผลสําหรับงวดบัญชี 1 กรกฎาคม 2546 
ถึง 31 ธันวาคม 2546 หุนละ 0.30 บาท ในเดือน พฤษภาคม 2547   

ป 2547 บริษัทไดออกหุนกูจํานวน 1,600 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไปประเภทระบชุื่อผูถอื ไมดอยสิทธิ  ไมมี
หลักประกัน และมีผูแทนผูถอืหุนกู โดยแบงหุนกูเปน 2 ชุด คือ ชดุที่ 1 จํานวน 600 ลานบาท  อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนวนัที ่
26 กุมภาพนัธ 2550 และชุดที ่2 เปนหุนกูชนดิทยอยคืนเงินตน จํานวน 1,000 ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวนัที่ 26 
กุมภาพนัธ 2552 โดยชําระคืนเงินตนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 500 ลานบาท และ วันที่ 26 กุมภาพนัธ 2552 จํานวน 
500 ลานบาท  

ในเดือน กนัยายน 2547 บริษทัไดจายเงินปนผลระหวางกาลของการดาํเนินงานงวด 1 มกราคม 2547 - 30 มิถุนายน 2547 
ใหผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.25 บาท และไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 1 กรกฎาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547 
ในอัตราหุนละ 0.20 บาท ในเดือน พฤษภาคม 2548   
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ป 2548  เดอืนมีนาคม บริษทัไดจาํหนายเครื่องจักรและเชากลับ (Sales and Leased Back) อายุสัญญา 5 ป     มูลคา 1,037 
ลานบาท ประโยชนทีบ่ริษทัไดรับจากทํา Sales and Leased Back เพื่อชําระคนืหุนกูทีค่รบกําหนดในเดอืน พฤษภาคม 2548 และ 
ทําใหอัตราสวนทางการเงินดีข้ึน ไดแกอัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนกําไรตอสินทรัพย   

ป 2549 ตามมตทิี่ประชุมผูถอืหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ไดอนมุัติโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 20,793,702 
บาท และสวนเกนิมูลคาหุนบางสวนจํานวน 229,171,160 บาท เพือ่ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามงบดุล ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2548  ใหหมดไป 

เดือนมีนาคม 2549 บริษทั เนชั่น  บรอดแคสติ้ง จาํกัด (NBC) (  NMG ถือหุน 99.99%) ไดเพิ่มทุนจดทะเบยีนจากเดิม 120 
ลานบาท เปน 140 ลานบาท  

เดือนมิถุนายน 2549 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการปรับโครงสรางของบริษัทยอยในกลุมธุรกิจ ดานการศึกษา 
บันเทิง และตางประเทศ เพื่อใหการประกอบธุรกิจในอนาคตเกิดผลประโยชนสูงสุด และทําใหบริษัทในกลุมมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแรงยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งทําใหเกิดความชัดเจนในดานความสัมพันธกับบริษัทแมและการบริหารที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงบริษัทในกลุมนี้ประกอบดวย 3 บริษัท คือ  

1. บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั (NBI)  

2. บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) 

3. บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  (NEE) 

 โดย NMG ไดเพิม่ทุนใน NBI จากเดิม 1 ลานบาท เปน 70 ลานบาท (ในสัดสวน 99.99% เชนเดิม)  โดยให NBI เปน
บริษัทแมของกลุมธุรกิจดานการศกึษา บันเทิงและตางประเทศ และให NBI เปนผูถอืหุนใน NED และ NEE แทนบรษิทัฯ โดย
บริษัทฯ ไดขายเงนิลงทุนใน NED และ NEE ให NBI ตามมูลคาทางบัญชี ณ วันที่เกิดรายการ  ซ่ึงหลังจากการปรับโครงสราง 
NMG จะถอืหุนใน NBI 99.99% และ NBI ถือหุนใน NED และ NEE ในสัดสวน 99.99% และ 50% ตามลําดบั (โดยมีรายละเอียด
ตามที่ระบุในสวนของโครงสรางการประกอบธุรกิจและการถอืหุนของกลุมบริษัทเนชัน่) 

เดือนธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัท เนชั่น เรดิโอ เนท็เวอรค จํากัด  ซ่ึงเปนบรษิัทยอยของ NBC (NBC ถือหุน 
99.98%) ไดอนุมตัิจายเงินปนผลใหกับผูถอืหุน (NBC) ในอัตราหุนละ 1,550 บาท เพื่อให NBC นําเงินมาชําระหนี้ให NRN 
ตอไป ซ่ึงจะทําให NBC มีโครงสรางทางการเงินทีแ่ข็งแรง 

 ดานการดําเนินธุรกิจ 
ป 2545 เดือนตุลาคม เปดตัวบริษทั เนชั่นบุคส  อนิเตอรเนชั่นแนล จํากดั (NBI) โดยบรษิทัถอืหุน 99%  ดําเนินธุรกิจผลิต

หนังสือเลม (Pocket Book)  ซ่ึงถือเปนการตอยอดทางธุรกิจของกลุมบริษัทซึ่งมีความพรอมอยูแลวทั้งดานบุคลากร เนื้อหา การ
ผลิต ส่ือโฆษณา เครือขายดานการจดัจําหนาย และความสัมพันธที่ดกีับสํานักพิมพตางๆ ทั่วโลก 

 ป 2547 เดอืนมถินุายน บรษิัทไดออกหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ Biz Week  ซ่ึงเปนหนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห  

ป 2548 บริษัทไดปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษทัเปน 6 สายธุรกิจหลัก เพือ่สรางบุคลากรและกระจายอํานาจ
ใหผูบริหารรุนใหมมีความคลองตัวและมอีิสระในการบริหารงานมากขึ้น และเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และ ความ
หลากหลายของกลุมเปาหมายไดทนัสถานการณ พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหแกกลุมบริษัทใหสามารถเติบโตได
อยางตอเนือ่งและยั่งยืน ประกอบดวย: 

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพมิพ กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek สํานักพิมพบิซบุคส  

2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพมิพ คมชัดลึก และ เนชั่นสุดสัปดาห  
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3.    สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลติหนังสือพมิพ เดอะเนชั่น และ เนชัน่จูเนียร 
(ซ่ึงทั้ง 3 สายธุรกจิยังดําเนินการบรหิารภายใตบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) ) 

4. สายธุรกิจดานการศึกษา บนัเทิง และตางประเทศ ซ่ึงดําเนินงานโดยบรษิัทยอย ประกอบดวย:  
4.1 บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตหนังสือเลมในนามสํานักพิมพเนชั่นบุคส  
4.2 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเดก็และการศกึษา  
4.3 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ประกอบธุรกิจการอบรมสมัมนา,สอนภาษาตางประเทศและทักษะการ       

ส่ือสาร  

โดยบริษัทยอยแตละบรษิัทมีสัดสวนการถอืหุนปรากฏในหัวขอโครงสรางการประกอบธุรกิจและการถือหุนของกลุม
บริษัท เนชั่น มลัตมิีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน)   

5. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง (Broadcasting) ซ่ึงดําเนินงานโดยบริษัทยอย ดังนี้ 

5.1 บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (NBC) เปนเจาของและผูดาํเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล ซ่ึง
ออกอากาศทางชอง TTV1, Digital MMDS และเปนผูผลิต และรวมผลิตรายการใน Free TV ชองตางๆ  

5.2  บริษทั เนชั่น    เรดิโอ เนท็เวอรค จาํกัด (NRN) ดําเนนิธุรกิจดานวิทยุ และ New Media   

6.   สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนนิการโดยบรษิัทยอย คือ บริษทั ดบับลวิพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด ( NMG ถือหุน  
84.50%) ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพหนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ และงานพิมพทัว่ไป ซ่ึงปจจุบันมทีุนจดทะเบียน 
500 ลานบาท  

ในแตละสายธุรกจิมีคณะกรรมการบริหารของตนเอง โดยมีกรรมการอํานวยการ (President) เปนผูบริหารสูงสุดของแต
ละสายธุรกิจ ทั้งนีอ้ยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) 

ป 2549  ไดปรบัโครงสรางภายในของสายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ ใหชัดเจนเพิม่ขึ้น เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในการบริหารซึ่งจะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในอนาคต โดยไดปรับโครงสรางการดําเนินงานของธุรกิจจากเดิม 
6 สายธุรกิจ มาเปน 7 สายธุรกิจ คือเพิ่มสายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ  โดยมจีุดมุงหมายเพื่อสรางความ
ชัดเจนในสายธุรกิจส่ือส่ิงพิมพเพิม่ขึ้น รวมทั้งเพิ่มความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานมากขึ้น เพือ่รองรับความ
หลากหลายของกลุมเปาหมาย พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหกลุมบริษทัสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิัท บรษิัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทและบริษัทยอย มุงเนน การประกอบธุรกิจดานการใหขอมูลขาวสาร ในทุกๆ ชองทางและทุกๆ ส่ือ เพื่อให
เขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม โดยแตละสายละธุรกิจจะมุงเนนกลุมเปาหมาย ที่แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพ The Nation เนนกลุม
ผูอานคนไทยและชาวตางชาติที่อาศัยอยูในเมืองไทย ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพ 
กรุงเทพธุรกิจ เนนกลุมผูอานในกลุมภาคธุรกิจ ทั้งเศรษฐกิจระดับมหาภาค (Macro) และจุลภาค (Micro), หนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ Bizweek มุงเนนกลุมผูอานที่เปนคนรุนใหม ผูประกอบธุรกิจขนาดเล็ก, หนังสือพ ิมพ คมชัดลึก มุงเนนที่กลุมผูอานที่เปน
ประชาชนทั่วไป, ส่ือทีวี เปนผูผลิตขาวและรายการใหกับสถานีชอง TTV และ Free TV ในรูปแบบการผลิตและรวมผลิตรายการ 
โดยเสนอการเกาะติดทันกับขาวและการวิเคราะหเจาะลึก การอธิบายขาว และการวิเคราะหขาวที่มองไปขางหนา, ส่ือวิทยุที่
นําเสนอขาวใหผูสนใจทางคลื่น FM 90.5, New Media การนําเสนอขาวสารผานสื่อใหมๆ เชน Internet Broadband และทาง
โทรศัพทมือถือ โดยการสงขาวธุรกิจ ขาวทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ SMS ของทุกเครือขายภายใตชื่อ 
Nation News on Mobile 
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ดังนั้นจากการเติบโตขององคกร และจากการแขงขันที่รุนแรงทําใหบริษัทตองปรับตัวเพื่อการบริหารที่คลองตัวและ
เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบไปสูผูบริหารในระดับรองๆลงไป เพื่อรองรับกับการเติบโตของธรุกจิแตละ
กลุมในอนาคต บริษัทไดแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 7 สายธุรกิจตามกลุมเปาหมายหลัก ประกอบดวย: 

1) สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย  
2) สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 
3) สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  
4) สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 

 5)     สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  
 6)     สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง  
 7)     สายธุรกิจดานการพิมพ  

เพื่อแตละสายธุรกิจสามารถใชเนื้อหาและศักยภาพของตนเอง พัฒนาเนื้อหาไปสูความเปน Multimedia ไดตามความ
เหมาะสมและเปนไปตามตามแนวนโยบายที่บริษัทกําหนด 
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โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 
โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย สําหรับ 3 ป คือ 2547 – 2549                  

: ลานบาท 
รายไดจากการขายและบริการรวม ถือหุน 

รอยละ 
 

2547 
รอยละ  

2548 
รอยละ  

2549 
รอยละ 

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

100.00  
1,966.64 

606.11 
68.27 

 
52..75 

 
57.02 

2,750.79 

 
71.49 
22.03 
2.48 

 
1.92 

 
2.08 

100.00 

 
1,700.51 

580.15 
70.86 

 
55.05 

 
- 

2,406.57 

 
70.66 
24.11 
2.94 

 
2.29 

 
- 

100.00 

 
1,527.48 

656.44 
- 
 

17.06 
 
- 

2,200.98 

 
69.40 
29.82 

- 
 

0.78 
 
- 

100.00 
บ. เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (NBI) 
:  รายไดจากการผลิตและจําหนายพอคเก็ตบุคส 
:  รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพ
ตางประเทศ 

รวม 

99.99  
44.25 

- 
 

44.25 

 
100.00 

- 
 

100.00 

 
51.34 

- 
 

51.34 

 
100.00 

- 
 

100.00 

 
52.58 
51.03 

 
103.61 

 
50.75 
49.25 

 
100.00 

บ. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) 
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

- 
 

 
13.97 

 
100.00 

 
10.31 

 
100.00 

 
6.97 

 
100.00 

บ. เนชั่น เอ็กมอนทเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด: (NEE)  
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพ (การตูน) 
และ ผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

- 
 

 
159.15 

 
100.00 

 
202.90 

 
100.00 

 
242.31 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  2,968.16 92.55 2,671.12 92.80 2,553.87 87.64 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง        
บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่นจํากัด (NBC) 
:  ผลิตรายการโทรทัศน 

99.99  
205.59 

 
100.00 

 
148.71 

 
100.00 

 
201.36 

 
100.00 

บ.เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด (NRN) 
:  ผลิตรายการทางวิทยุ 

99.97  
29.99 

 
100.00 

 
32.83 

 
100.00 

 
45.35 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและเสียง  235.58 7.35 181.54 6.31 246.71 8.47 

ธุรกิจใหบริการรับจางพิมพส่ิงพิมพ        

บ. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) 
: รายไดจากการรับจางพิมพ 

84.50  
- 

 
- 

 
25.64 

 
0.89 

 
113.63 

 
3.89 

รายไดจากการขายและบริการ-สุทธิ  3,206.75 100.00 2,878.30 100.00 2,914.21 100 

รายไดคาเชาและบริการ – สุทธิ  32.16 0.95 36.12 1.04 44.14 1.43 
ดอกเบี้ยรับ  2.58 0.08 15.65 0.45 23.60 0.76 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร  3.15 0.09 341.09 9.82 6.48 0.21 
กําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการของตลาด  47.40 1.40 100.52 2.89 - - 
สวนไดเสียในกําไรสุทธิของบริษัทยอยและบริษัทรวม   2.25 0.06 1.84 0.05 0.86 0.03 
รายไดอ่ืน  94.68 2.79 100.66 2.90 98.56 3.19 
รายไดรวม  3,388.97 100.00 3,474.18 100.00 3,087.85 100 

หมายเหตุ :  1. รายการขางตนหักรายการคาระหวางกันแลว 
2.  รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายบัตรเติมเงิน DTAC เร่ิมในไตรมาส 4/2547 โดยในป 2547 ไดบันทึก

แยกเปนรายไดและคาใชจาย จากกัน สวนป 2548 ไดบันทึกเปนรายไดสุทธิจากคาใชจาย 
3. รายไดคาพิมพป 2548 แยกเปน 2 สวน โดยคร่ึงปแรกบันทึกเปนรายไดของ เนชั่น มัลติมีเดยี สวนคร่ึงป

หลังบันทึกเปนรายไดของ WPS ซึ่งเปนบริษัทยอยและไดเร่ิมดําเนินกิจการโรงพิมพตั้งแต 1 ก.ค. 2548 
4.  บริษัทมีการปรับโครงสรางของบริษัทยอยกลุมธุรกิจดานการศึกษาและตางประเทศ ซึ่งประกอบไปดวย 3 

บริษัท คือ NBI, NED และ NEE  โดยให NBI เปนแกนของกลุมธุรกิจดานการศึกษา และตางประเทศ ซึ่ง
หลังจากปรับโครงสรางแลว NMG ถือหุนใน NBI 99.99% , NBI ถือใน NED 99.61% และ NEE 49.99%  
นอกจากนี้ไดโอนธุรกิจดานการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ ใหดําเนินธุรกิจในนาม NBI 
ตั้งแต ไตรมาส 2/2549  
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3.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ   
 บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย  ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพและใหบริการขอมูลขาวสาร
ตางๆ โดยเปน ผูพิมพและผูจัดจําหนายส่ิงพิมพทั้งหนังสือพิมพและนิตยสาร โดยปจจุบันโครงสรางการบริหารของกลุมเนชั่น 
แบงเปน 7 กลุมธุรกิจหลัก  ตามกลุมลูกคาเปาหมายหลักไดแก  

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 

3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 

4. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบบัพิเศษ 

5. สายธุรกิจดานการศึกษา บนัเทิง และตางประเทศ 

6. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง 

7. สายธุรกิจดานการพิมพ 

• ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
 ประกอบดวย 5 กลุมธุรกิจหลักไดแก   

1) สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

2)  สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 

3)  สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  

4) สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 

        โดย 4 กลุมธุรกิจหลักอยูภายใตการบริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

5) สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 

       อยูภายใตการบริหารของบริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด    และ
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

         ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ  
สายธุรกิจ  ลักษณะผลิตภัณฑหลัก 
สายธุรกิจดานขาว
ธุรกิจภาษาไทย  

ผูผลิตและจาํหนาย :  
      หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ : หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน 
      หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek :  หนังสือพมิพธุรกิจรายสัปดาห 
      สํานักพิมพ Bizbook : พอ็กเก็ตบุคสดานธุรกิจ 
ลูกคากลุมเปาหมาย : นักธุรกิจ นักธุรกิจรุนใหม นักวิชาการ ขาราชการ นักการตลาด  นิสิต
นักศึกษา และ ประชาชนที่มีการศึกษาระดบักลาง ถึง ระดับสูง  

สายธุรกิจดานขาว
การบานการเมือง
ทั่วไปภาษาไทย  
 

ผูผลิตและจาํหนาย :  
       หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก : หนังสือพิมพขาวทั่วไปรายวันภาษาไทย 
       นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห  :  นติยสารวิเคราะหขาวทั่วไปรายสัปดาห 
ลูกคากลุมเปาหมาย : ประชาชนทัว่ไป 
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สายธุรกิจดานขาว
ภาษาอังกฤษ 

ผูผลิตและจําหนาย :  
      หนังสือพิมพ The Nation : หนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายวัน 
      นิตยสาร Nation Junior :  นิตยสารเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนรายปกษ     
                                               (2 สัปดาห)    
กลุมลูกคาเปาหมาย : คนไทยที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย, กลุมวัยรุน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

สายกิจดานกิจกรรม
พิเศษและหนังสือ
ฉบับพิเศษ 

กิจกรรมพิเศษ   
บริษัทเปนผูนําในการผลิตส่ือส่ิงพิมพคุณภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

สถานีขาว Nation Channel ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน TTV ชอง1 ซ่ึงเปนสถานีที่มีผู
รับชมขาวสารจํานวนมาก ทําใหบริษัทฯมีความพรอมในการนําเสนอ กิจกรรมตางๆใหกับ
บริษัท สินคาและบริการของลูกคา เพื่อเผยแพรกิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับสาธารณชน  
และสื่อสารตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด อาทิเชน  เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ (World Film 
Festival) ,กิจกรรมดานการศึกษา ทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัย, กิจกรรมสัมมนาระดับ
นานาชาติ Asia back to basic 
หนังสือฉบับพิเศษ 

เนื่ องในโอกาสพิ เศษต า งๆของบริษัทที่ ต องการความแตกต างในการ
ประชาสัมพันธ เชน ครบรอบปบริษัท เปดโรงงานใหม  แนะนําสินคาใหม เปนตน  โดยมี
การนําเสนอเปนหนังสือหรือส่ิงพิมพฉบับพิเศษในรูปลักษณตางๆ ที่มีรูปเลม สวย เดน 
พรอมขอมูลของบริษัทและผูบริหาร  ซ่ึงสามารถนําเสนอได  3 ภาษา  คือ  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุน เพื่อแทรกไปกับหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ        The Nation 
และ The Yomiuri Shimbun ดวยเทคโนโลยีใหมๆในการผลิตรูปเลมที่หลากหลายขนาด 
ทันสมัยที่สุดในประเทศ และพรอมนําเสนอการผลิต e-supplement ใหกับลูกคาเพื่อเปน
ชองทางในการทําประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นโดยผาน www.nationmultimedia.com 

สายธุรกิจดาน
การศึกษา บันเทิง และ
ตางประเทศ 

ดําเนินธุรกิจดังตอไปนี้  
1)   สํานักพิมพเนชั่นบุคส ผลิตพอ็กเก็ตบุคสที่ไดรับลิขสิทธ์ิทั้งในและตางประเทศ โดย   

 บริษทั เนชั่น   บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 
2) เปนตัวแทนขายโฆษณาใหส่ิงพิมพตางประเทศ และจัดจาํหนายหนงัสือใหแกหนังสือ   
พิมพตางประเทศ ในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียน ไดแก The Wall Street Journal 
Asia  และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยสารตางประเทศ เชน Fortune, Time  

    Magazines, Business Week เปนตน โดยบรษิัทไดรับคาตอบแทนเปนคาคอมมิชชัน่ 
    และสัดสวนของปริมาณการจดัสงและจําหนาย ดําเนินการโดยบรษิัท  เนชั่น   บุคส  
    อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
3) ผลิต นําเขา และจําหนาย ส่ิงพมิพสําหรับเด็ก เพื่อการศึกษา บันเทิง และส่ือทกัษะการ
ส่ือสาร จากในประเทศและตางประเทศ ดําเนนิงานโดยบริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท เอ็ดดเูท
นเมนท จํากัด และ บรษิัท  เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

4) ธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ (Direct English) และการอบรมสัมนาบริหารโดยบริษัท เนชั่น    
    เอ็ดดูเทนเมนท    จํากัด 

 
 
 



 18

 

3.1 สายธุรกิจดานขาว หนังสือพิมพ นิตยสาร และสิ่งพิมพฉบับพิเศษ 
รายไดหลักของธุรกิจส่ิงพิมพจะมาจาก 2 ทาง ไดแก โฆษณาประมาณรอยละ 70-80 และรายไดจากการจัดจําหนาย

หนังสือประมาณรอยละ 20-30 
 

1. กลยุทธทางการตลาด 
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ   ประกอบดวยส่ือหลายประเภท ไดแก   ส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงมีทั้งหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห  ทั้ง

นิตยสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   และนิตยสาร ตาง ๆ   ซ่ึงสามารถครอบคลุมตอลูกคาไดทุกกลุม  และเปนทางเลือกใหกับ
ลูกคาซ่ึงถือเปนจุดที่ไดเปรียบคูแขงขัน     

1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ   
1) คุณภาพขาวและการพิมพ  โดยบริษัทฯจะนําเสนอขาวแบบฉับไว เที่ยงตรง เจาะลึก กลาเสนอความจริงและมีความ

เปนกลาง รวมทั้งการเสนอขาวที่สรางสรรคเปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการและความสนใจของประชาชน    
รวมถึงคุณภาพในการพิมพ บริษัทใหบริการงานดานการพิมพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร มีการพัฒนาคุณภาพและบริการอยู
ตลอดเวลา โดยการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ทันสมัย มีคุณภาพและกําลังการผลิตสูง สามารถพิมพหนังสือพิมพไดทันตอ
ความตองการของผูอาน    ทั้งนี้บริษัทฯจะใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคา 

2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ซ่ึงครอบคลุมกลุมลูกคาทุกประเภท เพื่อเปนการขยายฐานรายได โดยผลิตภัณฑแต
ละตัวจะมีแนวเนื้อหาการนําเสนอ และมุงกลุมลูกคาที่แตกตางกันอยางชัดเจน  เนื่องจากกลุมคนอานมีความหลากหลาย ทั้งเพศ 
วัย ชนชั้นทางสังคม และรายได บริษัทจึงมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนองและเขาถึงกลุมลุกคาที่หลากหลาย 
เชน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  มุงเนนกลุมตลาดในแวดวงธุรกิจ นักลงทุน, หนังสือพิมพคมชัดลึก เปนหนังสือพิมพรายวันที่
เนนจุดเดนในดานความแตกตางอยางสรางสรรค โดยนําเสนอขาวดวยความรับผิดชอบตอสังคม เหมาะสําหรับทุกคนใน
ครอบครัว  นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห เปนนิตยสารขาวรายสัปดาหที่อัดแนนไปดวยเนื้อหา และประเด็นขาวที่นาสนใจ  เหมาะ
กับคอการมือง และแทรกเรื่องเบาๆ วรรณกรรมตางๆ, The Nation มุงมั่นในการนําเสนอขาวที่ถูกตองและหลากหลายในทุกๆ
ดาน ทั้งเศรษฐกิจ และสถานการณบานเมือง จึงเหมาะกับประชาชนทั่วไป และชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศไทย  เนชั่นจูเนียร 
เปนนิตยสารรายปกษที่ขายดีที่สุดในกลุมวัยรุน เปนเครื่องมือชวยเรียนภาษาอังกฤษที่ไดรับความนิยมในระดับชั้นมัธยมทั่วไป 
สรุปไดวาบริษัทฯมีผลิตภัณฑที่ครอบคลุมกลุมลูกคาที่หลากหลาย ทําใหสามารถขยายฐานการหารายไดมากยิ่งขึ้น              

 

1.2 กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
ดานชองทางการจําหนาย บริษัทฯ มีโครงขายการจัดสงส่ิงพิมพสูผูอานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่แข็งแกรง 

รวมทั้งมีสาขาในเขตภูมิภาคตางๆ ไดแก  เชียงใหม, หาดใหญ และขอนแกน  มีระบบการขนสงหนังสือพิมพไปสูทั่ว
ประเทศไดทุกวันภายในเวลาอันรวดเร็ว      ซ่ึงมีสวนทําให คม ชัด ลึก ประสบความสําเร็จมียอดจําหนายเปน
อันดับ 3 ภายในปแรกที่ออกสูตลาด นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธที่ดีเปนเวลานานกับตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ ซ่ึงสงเสรมิ
ใหชองทางการจัดจําหนายเขมแข็งขึ้น 

1.3 กลยุทธดานราคา   
ดานโฆษณา 
1) กลยุทธการขายในรูปของ “ Combined ” จากการที่บริษัทมีส่ิงพิมพที่หลากหลายครอบคลุมกลุมลูกคาทุกกลุม ทั้งสื่อ

หนังสือพิมพรายวันและรายสัปดาหรวม  5 ฉบับ   ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไดแก กรุงเทพธุรกิจ, The Nation , คม ชัด ลึก 
กรุงเทพธุรกิจ BIZ WEEK และเนชั่นสุดสัปดาห  ดังนั้นจึงเปนขอเสนอที่เปนจุดแข็งสําหรับลูกคาในการเลือกลงโฆษณา โดย
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ลูกคาสามารถเลือกเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณาในสื่อแบบ Combined ได เชน ในกรณีที่ตองการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ  
2 ฉบับ 2 ภาษา คือ The Nation  และ กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงจะมีราคาต่ํากวาการลงโฆษณาแยกสื่อกัน  

2) กลยุทธการขายในรูปของ “Multimedia Package” ซ่ึงเสนอขายขามสื่อโฆษณาทุกประเภทในกลุมบริษัททั้งส่ิงพิมพ,  
วิทยุ,  โทรทัศน  อินเตอรเน็ต และกิจกรรมพิเศษ    ตามความเหมาะสมและความตองการของลูกคาในราคาพิเศษและประหยัด
กวาราคาของการโฆษณาแยกสื่อมาก 

ดานการจําหนายสิ่งพิมพ 
ในสวนของลูกคาหนังสือพิมพ  ซ่ึงเปนประชาชนคนอานทั่วไปบริษัทฯไดใหสวนลดกับลูกคาที่ตองการสมัครสมาชิก

รายปของหนังสือพิมพ เชน      ในกรณีสมัครสมาชิกของ   “ The Nation ”    จะไดรับสวนลดรอยละ 46 , กรุงเทพธุรกิจ ไดรับ
สวนลดรอยละ 25 เปนตน 

1.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย   

กลยุทธการสงเสริมการขายของบรษิัท แบงเปน 2 ลกัษณะ  คือ 

 1)  การสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑแตละประเภท  บริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป แตละผลิตภัณฑจะมีการสงเสริมการขายของตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไปตามกิจกรรม เชนเพื่อเพิ่ม
ยอดขายไมวาจะเปนการขายโฆษณา หรือส่ิงพิมพ  หรือทั้ง 2 สวนรวมกัน  หรือมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสัมพันธอันดีกับกลุม
ลูกคากลุมตางๆ หรือเพื่อตอบแทนคืนกําไรกลับไปสูผูอานและผูลงโฆษณา ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม เชน   คมชัดลึกAward  
ฟรีคิกพิชิตลาน  เชียรสรางสรรมันหยุดโลกกับคมชัดลึกบอลโลก  กรุงเทพธุรกิจ Special Thank   จุดประกายคอนเสริต   Hip 
Holiday    Movie Preview เปนตน 

 2) การสงเสริมการขายในลักษณะผสานสื่อ (Synergy)  เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจส่ือครบวงจร และเปนบริษัท
ที่มีส่ือมากที่สุดในประเทศ  บริษัทจึงสามารถสรางความไดเปรียบในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ โดยการ
นําส่ือหลายๆ ส่ือมาทํากิจกรรมสงเสริมการขายพรอมกัน  เชน การจัดกิจกรรมครบรอบ 5 ป คมชัดลึก  หรือกิจกรรมครบรอบ 6 
ป เนชั่นแชนแนล  มีการจัดงาน Fair รวมกันของทุกสื่อในเครือ  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูสนับสนุนผลิตภัณฑในเครือ
ของบริษัทสามารถเปดบูทแสดงสินคาของตน ตลอดจนมีกิจกรรมมากมาย  และถือเปนโอกาสที่จะใหผูมาเยี่ยมชมงานรูจัก
สินคา  ผลิตภัณฑในเครือ  รวมทั้งรูจักบริษัท จุดยืนและความนาเชื่อถือในฐานะบริษัทสื่ออีกดวย 

2. การขายโฆษณาและชองทางการจําหนาย 
การขายโฆษณา สือ่สิ่งพิมพของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังตอไปนี ้

1. การโฆษณาใหลูกคาโดยตรง (Direct Customers) เปนการติดตอโดยตรงระหวางบริษัทฯกับลูกคา    ผูเปน
เจาของสินคาที่มีความสนใจที่จะลงโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ  

2. การจําหนายส่ือโฆษณาผานบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) เปนการติดตอระหวางบริษัทฯกับบริษัทตัวแทน
โฆษณาโดยบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเปนผูเสนอจัดสรรและวางแผนการใชส่ือโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของสินคาบริษัท
ตัวแทนโฆษณาดังกลาวเปนบริษัททั่วไปในธุรกิจโฆษณาซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก  บริษัทไมมีการทําสัญญาผูกมัดใดๆและกับ
บริษัทใดๆ 

ตารางแสดงสัดสวนการจําหนายส่ือโฆษณาของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ ในป 2549 

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

รวม 100% 
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   ชองทางการจัดจําหนายสิ่งพิมพ แบงเปน 2 ชองทางดังตอไปนี ้

1. การจัดจําหนายและการจัดสงโดยตรงไปยังผูอานในรูปของการขายสมาชิกและ Bulk  มีรูปแบบดังตอไปนี ้
- การขายโดยตัวแทนขายซึ่งไมไดเปนพนักงานของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนจากการขาย  (Commission) 
ตามอัตราที่ตกลงไวลวงหนาของราคาสมาชิกที่สามารถขายได 

- การบอกรับเปนสมาชิกโดยตรงกับบริษัท ซ่ึงลูกคาสามารถบอกรับสมาชิกทางไปรษณีย โทรสาร ผานตามสื่อ
ส่ิงพิมพ ,ส่ือ Online  

- การขายสมาชิกทางโทรศัพท (Retention&Telesales) โดยมีพนักงานติดตอสมาชิกเดิมซึ่งใกลหมดอายุสมาชิก 
หรือสมาชิกที่ยกเลิกการเปนสมาชิกแลวระยะหนึ่ง โดยเชิญชวนใหตออายุสมาชิก หรือสมัครสมาชิกใหม 

- การขายสมาชิกผานทางพันธมิตรทางการคา เชน บัตรเครดิต VISA , KTC เปนตน 
- การจําหนายส่ิงพิมพใหแกลูกคาสถาบัน โรงแรม สายการบิน โรงเรียน เปนการขายในปริมาณมากตามที่ตก
ลงกัน โดยไมมีการรับคืน 

2. การจัดจําหนายผานผูคาสง–เอเยนต และการจัดจําหนายผานผูคาปลีก–แผงรานคายอย   เปนการจาํหนาย
ใหแกผูคาสงเพื่อนําไปขายตอใหเอเยนตรายยอยแผงราน และลูกคาปลกี  กรณีที่เปนเอเยนตรายเดิม ซ่ึงมีความสัมพันธทางธรุกิจ
และตดิตอกันมานานมากกวา 20 - 30 ป จะไมมีการทําสัญญาผูกมดัระหวางกัน  ยกเวนเอเยนตรายใหมจะทําสัญญาเปนลาย
ลักษณอักษรรวมกัน โดยมีหนังสือคํ้าประกันในวงเงินขั้นต่ํา 50,000 บาท  ปจจบุันบริษทัฯ      มีผูคาสง-เอเยนตและ ซับเอเยนต
รวมประมาณ 1,000 ราย  กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ    จึงถือวาเปนฐานการจําหนายส่ิงพมิพที่สําคัญของบริษัทฯ    
เนื่องจากเปนชองทางใหผูอานสามารถเขาถึงสินคาของบริษทัไดอยางทั่วถึง  ทั้งนีบ้ริษัทฯจะใหสวนลดและรับคืนหนังสือ ซ่ึง
เปนไปตามมาตราฐานทัว่ไปของการจัดจําหนายหนังสือพิมพ   

ตารางแสดงสัดสวนการจัดจําหนายส่ิงพิมพของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆในป 2549 
สิ่งพิมพ สมาชิก : เอเยนต 

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

รวม 100% 
 
  3.  ลักษณะของลูกคา แบงเปนกลุมผูอาน และกลุมผูลงโฆษณา 

-   กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek เปนลูกคาระดบักลางถงึ
ระดับสูงที่มีความสนใจในขาวสาร ซ่ึงสวนใหญมีพื้นฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป  นักธุรกิจ ขาราชการระดับสูง โดย
ลูกคาสวนใหญบอกรับเปนสมาชิกรายป  กลุมผูลงโฆษณาเปนกลุมสินคาบริการที่มีราคาขายระดับกลางถึงระดับสูง เชน ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร  อสังหาริมทรัพย บานจัดสรร รถยนต  หรืออุปกรณไอทีเปนตน 

-  กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพคมชัดลึก และ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห ครอบคลุมลูกคาทุกระดับที่มีพฤติกรรม
การบริโภคขาวสารทั่วไป และมีความเชื่อถือในขอมูลขาวสาร เปนหนังสือพิมพที่มีระบบการเขาถึงผูอานโดยการจําหนายผาน
เอเยนต แผงรานคาทั่วประเทศ รวมทั้งมีการขายสมาชิกรายป  กลุมผูลงโฆษณา จะเปนสินคาอุปโภค บริโภค หรือสินคาที่มี
กลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป เชน รถยนตกระบะ รถจักรยานยนต อุปกรณสํานักงาน ไอที เครื่องใชไฟฟา  เปนตน 

-    กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพเดอะเนชั่น  เปนลูกคาระดับกลางถึงระดับสูง ไดแก นักธุรกิจ ผูประกอบการ 
ตลอดจนนักธุรกิจชาวตางประเทศ  และกลุมผูอานที่เปนนักทองเที่ยว โดยลูกคาสวนใหญบอกรับเปนสมาชิกรายป    ทั้งมีชอง
ทางการขายผานสายการบิน โรงแรม และยานธุรกิจทองเที่ยว กลุมลูกคาโฆษณา เปนสินคาคุณภาพดี ราคาสูง เปนกลุมลูกคา
เฉพาะเจาะจง  เชน สินคาและบริการ Brand Name ตางๆ เปนตน 
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4.  ภาวะการแขงขัน 
ภาวะการแขงขันโดยรวม  

เนื่องจากป 2549  มีปจจัยที่กระทบกับสภาวะเศรษฐกิจมากมาย ไดแก  ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น    อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น     
ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   ปญหาน้ําทวม  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ซ่ึงสงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจ
ในป 2549 ชะลอตัว ทําใหลูกคาระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน จึงสงผลตอการใชจายในงบโฆษณา ทําใหการแขงขันสูงเมื่อ
เทียบกับป 2548 อยางไรก็ตามการใชจายงบโฆษณาจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆ ก็ยังสนใจและใหความสําคัญใน
การใชจายงบโฆษณา โดยมุงเนนการใชจายที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหมากที่สุด     

ป  2549   มีคาใชจายของการโฆษณาทั้งระบบเทากับ 89,839 ลานบาท   เติบโตกวาป 2548  ที่เทากับ  85,602   ลานบาท  
หรือเพิ่มขึ้น  4,237  ลานบาท  หรือคิดเปนอัตราการเติบโตประมาณ 4.95%   
 

คาใชจายในการโฆษณาทั้งระบบ และอัตราการเติบโตภายในระยะเวลา 5 ป สําหรับป  2545 –ป 2549              

 คาใชจายโฆษณา                   อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา 
                                             ท่ีมา : นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) 

คาใชจายในการโฆษณาแยกตามสื่อในป 2549 มูลคา 89,839  ลานบาท 
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จากขอมูลของนีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) พบวาอุตสาหกรรมโฆษณาในป 2549 มีมูลคารวมทัง้ส้ิน 89,839 ลาน
บาท โดยมีอัตราการขยายตัว 4.95 % ซ่ึงถือวาเปนไปตามการคาดการณ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปจจัยตางๆตั้งแต
ตนป  โดยผูประกอบการมีการเลือกใชส่ือที่มีการใหบริการแบบครบวงจรในราคาที่ไมสูงมากนัก และสื่อนั้นจะตองเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสื่อส่ิงพิมพมีมูลคาโฆษณาในป 2549 เทากับ 15,432 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
17.18 ของคาใชจายโฆษณาทั้งหมด โดยเปนสื่อที่ไดรับความนิยมเปนอันดับสองรองจากสื่อโทรทัศน  โดยปที่ผานมาอัตราการ
เติบโต   ลดลง 5.02 %  และมีแนวโนมชะลอตัวในไตรมาสแรกของป 2550 เนื่องมาจากภาวะทางการเมือง ทําใหความเชื่อมั่น
ของผูบริโภคลดลง อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมนาจะฟนตัวในไตรมาสที่สอง ซ่ึงแตละองคกรจะมีแผนการใชจายดานโฆษณาที่
ชัดเจน รวมทั้งมีปจจัยสนับสนุนจากการผอนคลายของราคาน้ํามัน และภาวะเงินเฟอ รวมถึงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครบรอบ 80 พรรษา ซ่ึงคาดวาจะชวยกระตุนการจับจายใชสอยของผูบริโภค 

 สําหรับป 2550 คาดวาเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมดีกวาป 2549 โดยภาครัฐคาดวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ  (GDP) นาจะขยายตัว 4.70% ซ่ึงนาจะสงผลใหอุตสาหกรรมโฆษณาขยายตัวไดเพิ่มขึ้นมากกวาป 2549 โดย
ปจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจ  ภาวะราคาน้ํามัน และเงินเฟอที่บรรเทาลง ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาในภาครัฐที่มี
แนวโนมขยายตัวตอเนื่อง 

สําหรับหนังสือพิมพจากขอมูลในอดีตพบวาคอนขางออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจมากกวาส่ืออื่นๆ  หากการคาดการณ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2550 สูงข้ึน  อาจจะเปนผลดีตอการเติบโตของรายจายโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ 

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม  
 การแขงขันภายในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาตามประเภทสายธุรกิจดงันี้ 

สายธุรกิจดานขาว
ธุรกิจภาษาไทย 
 
 
 

หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน :  กรุงเทพธุรกิจ 
ถือเปนผูนําของกลุมหนังสือพิมพธุรกิจรายวันโดยมสีวนแบงตลาดดานพื้นที่โฆษณา 
(คอลัมภนิ้ว)  ประมาณรอยละ 59  อยางไรก็ตามในตลาดยังมีหนังสือพมิพประเภทเดียวกัน
คือ ผูจัดการรายวนั, Post Today  โดยทั้ง 2 ฉบบัมีสวนแบงการตลาดประมาณ รอยละ 22 
และ19 ตามลาํดับ 

 หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห : กรุงเทพธุรกิจ Biz Week  
กรุงเทพธุรกิจ Bizweek มีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา (คอลัมภนิ้ว) รอยละ 9 
ในขณะที่ฐานเศรษฐกิจ และประชาชาติธุรกิจ  มีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา 
(คอลัมภนิ้ว)  ประมาณรอยละ 50 และ 27  ตามลําดบั 

สายธุรกิจดานขาว
การบานการเมือง
ท่ัวไปภาษาไทย 

หนังสือพิมพรายวันทั่วไป : คมชัดลึก 
คมชัดลึกมีสวนแบงการตลาดทางดานพื้นที่โฆษณาประมาณรอยละ 18  ในขณะที่ไทยรัฐ 
และเดลินิวส มีสวนแบงการตลาดดานพืน้ที่โฆษณาประมาณรอยละ 52 และ 17 ตามลาํดับ 

สายธุรกิจดานขาว
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ : The Nation 
มีคูแขงเพียงฉบับเดียวคือ  Bangkok  Post   
โดยผูอานหนังสือพิมพกลุมนี้คอนขางคงที่และจาํกัด  โดยสวนใหญเปนสมาชิกประจาํ  และ
ตลาดหนังสือพิมพภาษาอังกฤษไมเคลื่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ  ปจจุบัน The Nation มี
สวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา (คอลัมภนิว้)  ประมาณ รอยละ 34 และ Bangkok  Post  
ประมาณ รอยละ 66 
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การผลติหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 
 
1.   การผลิตหนังสือพิมพ 

 
 

2547 2548 2549 

เดอะเนชัน่  
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวนั (ฉบบั) 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 59,000 - 61,000 
กรุงเทพธุรกิจ 
 

   

ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวนั (ฉบบั) 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 95,000 - 100,000 
กรุงเทพธุรกิจ Biz Week    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอสัปดาห (ฉบับ) 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 95,000 - 100,000 
คม ชัด ลกึ    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวนั (ฉบบั) 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 300,000 - 400,000 

  
 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุน 84.50%) ซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงพิมพ  การรับจางพิมพ    ดังนั้นในสวนของกําลังการผลิต  
เครื่องจักร วัตถุดิบจะกลาวในสวนของสายธุรกิจโรงพิมพ 
 
 อยางไรก็ตามวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตหนังสือพิมพ คือกระดาษหนังสือพิมพ (Newsprint) โดยมีสัดสวนประมาณ 
77% ของมูลคาวัตถุดิบรวม   ซ่ึงบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดหาวัตถุดิบดังกลาวเอง ปจจุบันบริษัทฯ 
สามารถสั่งซ้ือไดทั้งภายในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ  โดยไมมีขอผูกพันกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตจะพิจารณาตามราคาขายที่แตละรายเสนอมา เพื่อใหไดวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ตองการ 
  
 สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Newsprint) 

จากขอมูลในอดีตพบวาราคากระดาษหนังสือพิมพจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับราคาขึ้นลงไมแนนอนขึ้นอยูกับราคาเยื่อ
กระดาษ และปจจัยที่มีผลไดแก ราคาน้ํามัน  โดยกระดาษหนังสือพิมพเปนสินคาประเภท Commodity ซ่ึงมีราคาตลาดโลก
อางอิงทําใหสามารถเปรียบเทียบราคาจากผูจําหนายแตละรายได   ดังนั้นบริษัท ฯ จึงสามารถจัดหาแหลงวัตถุดิบไดทั่วไปโดย
ไมจําเปนตองผูกขาดกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง  

อยางไรก็ตาม หากในบางชวงที่ราคากระดาษ Newsprint เริ่มปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ทําใหบริษัทฯตองยืดหยุนนโยบายในการสั่งซ้ือกระดาษตามความเหมาะสมของสภาวะการณ   ทั้งนี้ บริษัทฯจะ
พิจารณาเลือกซ้ือวัตถุดิบจากแหลงตางๆ โดยการเปรียบเทียบราคา เจรจาตอรอง และพิจารณาเงื่อนไขการจัดสงที่เกี่ยวของ 

นอกจากปจจัยทางดานราคาแลวยังขึ้นกับกําลังการผลิตของผูผลิตดวย  เชน     ผูผลิตในประเทศมกีําลังการผลิตทีไ่ม
แนนอน  ทําใหในป 2549 บริษทัไดนําเขากระดาษจากตางประเทศมากกวาใชกระดาษในประเทศ เนือ่งจากคุณภาพดีกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาที่ใกลเคียงกัน ทําใหเปนการลดปริมาณการสูญเสียในข้ันตอนการผลิตได อยางไรก็ตามเพื่อเปนการสํารอง
วัตถุดบิในการผลติ บริษทัฯจึงคงซื้อวัตถดุิบทั้งในประเทศและตางประเทศ และเพือ่เปนการถวงดลุอาํนาจการตอรองของผูผลิต
วัตถุดบิแตละราย  โดยสวนใหญบริษัทจะสั่งซ้ือเปนการลวงหนาประมาณ 3-4 เดือน  ยกเวนกรณทีี่สามารถพยากรณไดวา
แนวโนมราคาจะถีบตัวสูงขึ้น  บรษิัทก็จะสํารองสั่งซ้ือกระดาษเพิ่มขึน้ เพื่อลดผลกระทบดานราคา 
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สําหรับตนทุนกระดาษที่นําเขาที่เปนเงินตราตางปรเะเทศ บริษัทไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงโดยการทํา Forward 
Contract ไวลวงหนาตามแผนการสั่งซ้ือในแตละป สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ   ซ่ึงมีสัดสวน
รวมประมาณ12% ของมูลคารวมของวัตถุดิบ ในป 2549 บริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษัทตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปน
จํานวนมาก ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 เปนตนไป วัตถุดิบจะสั่งซ้ือโดยบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทดําเนินธุรกิจดานบริการงานพิมพ 

 2. การผลิตขาว (Content)  ทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการผลิตหนังสือพิมพคือ เนื้อหาขาว (Contents)   ซ่ึงการไดมาซึ่ง
เนื้อหาขาวนั้นจะตองประกอบดวยข้ันตอนการผลิตขาวที่เปนระบบและการทํางานเปนทีมของกองบรรณาธิการขาว    รวมทั้ง
การพัฒนาบุคคลากรในการจัดทํา และนําเสนอขาวซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการทําส่ือ     ดังนั้นจึงไดมีการอบรมพัฒนา
บุคคลากรอยางตอเนื่อง โดยสามารถทํางานเปนทีมทดแทนกันได เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรซึ่งอาจเกิดขึ้นได
ในอนาคต        ปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก และ กรุงเทพธุรกิจ Biz week 
ประกอบดวยผูส่ือขาว ผูเขียนขาว บรรณาธิการขาว ชางภาพ Sub-Editor รวมทั้งหมด  628 คน  และมีสวนงานศูนยกลางที่มีทั้ง     
ฝายขาว  ฝายชางภาพ ทําหนาที่เปนตัวแทนทําขาว  โดยขอมูลขาวที่ไดจะเก็บไวในถังขาว IES (Intergrated Editorial System)   
ซ่ึงเมื่อแตละทีมกองบรรณาธิการตองการขอมูลในการทําขาว  ก็สามารถมาดูไดจากถังขาว IES  จึงเปนการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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3.2 สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
1) ธุรกิจสิ่งพิมพ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.1) พ็อคเกตบุคส 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตหนังสือพ็อคเกตบุคสในนามของ บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
ภายใตชื่อสํานักพิมพเนชั่นบุคส ซ่ึงไดรับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและสํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศใหเปนผูจัดพิมพ
และจําหนายผลงานที่มีคุณภาพ หนังสือพ็อคเกตบุคสของ บริษัทสามารถแบงออกไดเปน 5 หมวดหลัก ไดแก  

1. Business Management  - หมวดที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงทางเศรษฐกิจ และธุรกิจตางๆ การเงิน การบัญชี 
การตลาด และกรณีศึกษาของธุรกิจประเภทตางๆ  เชน พอสอนลูกใหรวย การตลาดเชิงบวก As the Future 
Catches You – เมื่ออนาคตไลลาคุณ  เซียนหุนมือทอง   Blue Ocean เปนตน 

2. Fiction / Non – Fiction – เปนหมวดวรรณกรรมทุกชนิด เชน หนังสือชุดโจนาธาน สเตรนจ  ฮันนีมูน เปน
ตน 

3. General Interest  –หมวดหนังสือเกี่ยวกับครอบครัว การดํารงชีวิต ซ่ึงรวมถึงการทําอาหาร การรักษาสุขภาพ 
เปนตน เชน อยูสบาย  แตงรานใหไดลาน ชุด 101 ตกแตงหองอยางมีสไตล คนรักหมา  ชีวิตรื่นรมย เปนตน 

4. New age and Humanity – หมวดที่เกี่ยวกับมวลมนุษยชาติทั้งในแงประวัติความเปนมาของดินแดนตางๆ 
ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติบุคคล เชน หนังสือชุดกฎแหงกรรม เปนตน 

5. Others หมวดเกมและหนังสือเบ็ดเตล็ด เชน Sodoku เปนตน 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ 

บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ไดรับสิทธิในการแปล, พิมพ และจําหนายจากสํานกัพมิพและ
นักเขียนทั้งในและตางประเทศ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวขอทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ (ลิขสิทธ์ิ)   

1. กลยุทธทางการตลาด 

1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเกตบุคสอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นบริษัทจําเปนตองคัดสรร
ผลงานที่มีคุณภาพ ซ่ึงมีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อนําเสนอใหผูอานไดรับความพึงพอใจสูงสุด โดยผลิตภัณฑที่นําเสนอนั้น
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งแนวบริหารธุรกิจ How-to ทองเที่ยว วรรณกรรมเยาวชน และ นวนิยายตางประเทศ   โดยผลงานที่เลือกมา
เหลานี้จะตองมีกลุมผูอานที่ขนาดใหญพอ และตัวเนื้อหาเองจะตองเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจตอเนื่องยืนยาวพอที่จะสามารถ
สรางกําไรได 

1.2 กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 

เนื่องจากบริษัทมิไดมีนโยบายในการมีรานหนังสือเปนของตนเอง แตมุงเนนในสวนของเนื้อหา ผลิตภัณฑ
ของบริษัทสวนใหญจึงจําหนายผานผูจัดจําหนาย ไดแก บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงมีชองทางจําหนายที่กวางขวาง
และหลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศอยูแลว นอกจากนี้ผูอานยังสามารถสั่งซ้ือสินคาไดทั้งทางไปรษณียและอินเตอรเน็ตโดย
ผานเว็บไซด www.nationbook.com  ซ่ึงใหสวนลดเปนพิเศษแกผูส่ังซ้ือ และเปนการเพิ่มชองทางสําหรับลูกคามากยิ่งขึ้น 
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1.3 กลยุทธดานราคา 

เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเกตบุคสเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงตองสรางกลยุทธดาน
ราคาโดยปรับราคาจําหนายผลิตภัณฑใหมีราคาเหมาะสมและสามารถแขงขัน กับผูผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดได โดยการสรางกล
ยุทธจูงใจเชน  จัดจําหนายสินคาในราคาพิเศษ หรือใหสวนลดพิเศษสําหรับสินคาบางกลุม เปนตน 

1.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 

บริษัทไดมุงเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดงานเปดตัวหนังสือ โดยให
ผูอานไดพบกับนักเขียนอยางใกลชิด การเขารวมงานมหกรรมหนังสือแหงชาติ รวมทั้งการจัดกิจกรรม Nation Books Award ซ่ึง
เปนโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร และการจัดเนชั่นสัญจรตามมหาวิทยาลัยตางๆ นอกจากนี้บริษัทยังเปดโอกาส
ใหนักเขียนสมัครเลนสามารถ post เร่ืองสั้นหรือบทความของตนเองใน Website ของบริษัท www.nationbook.com หรือสงมา
ทางไปรษณีย ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความสามารถดานการเขียน และในอนาคตอาจจะมีโอกาสได
รวมงานกับบริษัทโดยรวบรวมจัดพิมพเปนหนังสือตอไป 

2. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ผลิตภัณฑพ็อคเกตบุคสจะจัดจําหนายผานชองทางขายตรง รอยละ 40 และจะจัดจําหนายผานบริษัท ซีเอ็ด

ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประมาณรอยละ 60 

3. ลักษณะของลูกคา 
 เนื่องจากพ็อคเกตบุคสของบริษัทมีหลากหลายแนวจึงสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุม  

4.ภาวะการแขงขัน 

เนื่องจากในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเกตบุคสเปนจํานวนมาก  จึงทําใหเกิดการแขงขันกันสูง  ดังนั้นเนื้อหา
สาระภายในเลมจึงเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือของผูอาน อยางไรก็ตามบริษัทมีขอไดเปรียบคูแขงขัน  เนื่องจาก 

-  กลุมเนชั่นไดรับความเชื่อถือและยอมรับจากกลุมผูอานมาโดยตลอด   

-  บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับนักเขียนและสํานักพิมพทั้งในและตางประเทศ  โดยไดรับลิขสิทธ์ิ 
Bestseller จากทั่วโลกเชน As The Future Catch You, Who say elephant can’t dance,  Now Discover 
your Strength ฯลฯ   

-  ชองทางการจัดจําหนายผานพันธมิตรทางการคา  Se-Ed และเอเยนตรวมทั้งรานหนังสือใน
หางสรรพสินคาทั่วประเทศ   

- ส่ือที่เพรียบพรอมของกลุมเนชั่น ซ่ึงชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธกระจายสูกลุมเปาหมายเพื่อให
ไดรับการตอบรับอยางสูงสุด 

คูแขง 
ผูผลิตหนังสือพ็อคเกตบุคสที่ทําแนวเดียวกับบริษัทไดแก อัมรินทรพร้ินติ้ง, นานมีบุคส, มติชน เปนตน 

การผลิตและวัตถุดิบ 
บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีตนทุนสวนใหญเปนคาลิขสิทธ์ิและคาใชจายในการพิมพ  

โดยที่ผานมาไดวาจางให บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดดําเนินการพิมพ  

งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 
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1.2) สิ่งพิมพสําหรับเด็กและการศึกษา 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตสิ่งพิมพสําหรับเด็กและการศึกษาในนามของ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จาํกดั 
และบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด ซ่ึงบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุน
ระหวาง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ปจจุบันถือหุนในบริษัทรวมทุนโดย บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด กับ บริษัท เอ็กมอนท อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง  เอ/เอส จากเดนมารค โดยเริ่มเปดดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 
2541    ในการเปนผูผลิตและจําหนายส่ิงพิมพเพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภท โดยแบงออกไดเปน 2 หมวดหลัก คือ  

1.2.1) สิ่งพิมพเพื่อการศึกษาและบันเทิง 

              อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 

1. Edutainment – เปนส่ิงพิมพที่ใหความบันเทิงไปพรอมกับความรูซ่ึงเหมาะสําหรับเด็กใน
วัยที่กําลังตองการพัฒนาการทางความคิด โดยแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  

• Magazine ไดแก Disney & Me เปนตน 
• Storytelling & Activity Book ไดแก Mini Books Maxi Books เปนตน 
• Junior Novel ไดแก Atlantis Scooby-doo เปนตน 

2. Education – เปนส่ิงพิมพประเภทเสริมสรางความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ เชน  
Mother Goose English Encyclopedia เปนตน 

1.2.2)  การตูน 

บริษัทเปนผูไดรับลิขสิทธ์ิในการผลิตและจําหนายหนังสือการตูนยอดนิยมจากญี่ปุน และไทย
มากกวา 1,100 เรื่องจากหลากหลายสํานักพิมพ โดยมีทั้งประเภทแมกกาซีน และหนังสือเลม เชน นิตยสาร Boom โดราเอมอน, 
ดรากอนบอล, เครยอนชินจัง, มีดที่ 13 เปนตน  

 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ 

ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดของลิขสิทธ์ิแตละราย  ระบุรายละเอียดในสวนของทรัพยสินที่ไมมีตัวตน
ที่ใชในการประกอบธุรกิจ   

1. กลยุทธทางการตลาด 

1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

บริษัทเนนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่องโดยไดจัดรูปแบบเนื้อหาของสิ่งพิมพเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา และสงเสริมความรูดานภาษาอังกฤษ โดยสวนใหญจะเปนส่ิงพิมพ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยควบคูกับ
ภาษาอังกฤษ หรือจัดทํานิตยสารเด็กรายเดือนซ่ึงจะมีฐานสมาชิกตอเนื่องตลอดป เชน "ดิสนียเพื่อนนอง” นอกจากนี้ยังมี
วรรณกรรมเยาวชน, นิทานเสริมทักษะ เพื่อเปนทางเลือกสําหรับกลุมเปาหมายมากขึ้น 

ในสวนของผลิตภัณฑหนังสือการตูน บริษัทไดพิจารณาคัดเลือกเรื่องที่ไดรับความนิยมสูงในประเทศ
ญี่ปุน ประกอบกับแนวโนมกระแสความนิยมในประเทศไทยมาทําการจัดจําหนาย ซ่ึงความนิยมในประเทศญี่ปุนและไทย
คอนขางมีความคลายคลึงกัน นอกจากนี้บริษัทยังคอยติดตามผลตอบรับของการตูนเรื่องตางๆ ที่ลงในนิตยสาร Boom เพื่อ
คัดเลือกเรื่องที่ไดรับความนิยมมาจัดพิมพรวมเลมออกวางจําหนายอีกดวย และบริษัทฯยังไดรับลิขสิทธิ์จากสํานักพิมพชั้นนํา
ของโลกและของญี่ปุน ในการผลิตหนังสือตางๆสําหรับเด็กและเยาวชน เชน หนังสือนิทานคลาสสิกของดีสนีย โดราเอมอน 
เครยอนชินจัง 
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1.2 กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 

กลุมบริษัท มีชองทางจําหนายที่กวางขวางทั่วประเทศผานตัวแทนจําหนาย และมีการสงสินคาโดยตรงไป
ตามราน Book Store เชน ซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร บีทูเอส ศูนยหนังสือจุฬาฯ จึงเปนขอไดเปรียบสําหรับบริษัทในการวางกลยุทธดาน
ชองทางการจําหนาย นอกจากนี้ยังมีระบบสมาชิก สําหรับหนังสือเด็กรายเดือน เชน ดิสนียเพื่อนนอง , Boom Weekly  เปนตน 

1.3 กลยุทธดานราคา 

เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิตผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
บริษัทจึงตองสรางกลยุทธดานราคาโดยปรับราคาจําหนายผลิตภัณฑใหสามารถแขงขัน กับผูผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดได โดยการ
สรางกลยุทธจูงใจเชน  จัดจําหนายสินคาเปนชุดราคาพิเศษ หรือใหสวนลดพิเศษสําหรับสินคาบางกลุมโดยจะรับของสมนาคุณ
เพิ่มเติม เปนตน 

1.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 

ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนเปนผลิตภัณฑสําหรับเยาวชน บริษัทจึงมุงเนนการจัดกิจกรรม
ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อเปนการสงเสริมการขาย เชน การจัดกิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพติด Japanese Festival   การจัดกิจกรรม
เพื่อเปดตัวหนังสือออกใหม   Disney and Me Talent Contest   การจัดมหกรรมกีฬาอนุบาลและประถม และการทํา Road Show 
ตามสถาบันการศึกษาตางๆ รวมทั้งการเขารวมงานมหกรรมหนังสือเปนประจําทุกป 

2. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนจะจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนาย (เอเยนต)  ซับเอเยนต และ
รานหนังสือ (ระบบขายปลีก)  รอยละ 85  และจะจัดจําหนายโดยตรงแกลูกคาโดยตรงผานระบบขายตรง สมาชิกประมาณรอย
ละ 15 

 3. ลักษณะของลูกคา 

ลูกคาหลักสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการบันเทิงและการศึกษา ไดแก ผูอานรายยอยซ่ึงจําหนายผานแผงราน 
และรานหนังสือทั่วไป บริษัทขายตรงเพื่อขายตอใหลูกคา และสถาบันการศึกษาทั่วไป รวมทั้งลูกคาที่รับสมาชิกตอเนื่องของ
นิตยสารรายเดือนและรายสัปดาห 

4. ภาวะการแขงขัน 

ปจจุบันมีผูผลิตผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิงเพิ่มมากขึ้น  โดยมีราคาเปนปจจัยสําคัญเนื่องจากกลุม
ลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนเยาวชนซ่ึงยังไมมีรายไดเปนของตนเอง อยางไรก็ตามแนวโนมในอนาคตคาดวาตลาดจะขยายตัว
มากขึ้นเนื่องจากคนรุนใหมมีการศึกษาที่สูงขึ้นและใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรูของบุตรหลานมากขึ้น โดยบริษัทมี
ความไดเปรียบทางการแขงขันดังนี้ 

-   ชองทางการจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายของกลุม ไดแก เอเยนต, ซับเอเยนต  

-   ชองทางการจัดจําหนายผานพันธมิตรทางการคา เชน รานหนังสือ SE-ED การรวมจําหนายผานบัตร
เครดิตตางๆ 

-   บริษัทไดรับลิขสิทธ์ิการพิมพและการจัดจําหนายที่ถูกกฎหมาย และมีผูรวมคาที่มีความเชี่ยวชาญดาน
ตลาดหนังสือเด็ก คือ Egmont Group แหงเดนมารค 

-  บริษัทมีทีมงานบรรณาธิการที่มีความสามารถทั้งกองบรรณาธิการภาษาอังกฤษและกองบรรณาธิการ  
    ภาษาญี่ปุน 
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คูแขง 

คูแขงของบริษัทในวงการหนังสือเพื่อการศึกษาสําหรับเด็ก มีหลากหลายขึ้นกับแตละผลิตภัณฑ ไดแก    
กลุมที่ไดรับลิขสิทธ์ิจาก Disney เชน อักษราพิพัฒน เปนตน กลุมที่เปนคูแขงทางดานหนังสือการตูนญี่ปุน ไดแก วิบูลยกิจ, 
สยามสปอรตพับลิชชิ่ง เปนตน อยางไรก็ตามจากการที่กลุมบริษัทมีการติดตอและสัมพันธที่ดีกับ เอเยนต และแผงรานหนังสือ
ทั่วประเทศ   ความสัมพันธที่ดีกับเจาของลิขสิทธ์ิ ทีมงานบรรณาธิการที่มีคุณภาพ ซ่ึงถือเปนขอไดเปรียบและแตกตางจากคูแขง
รายอื่น ๆ  

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

สวนของการผลิต, กําลังการผลิต, วัตถุดิบ ของการผลิตสิ่งพิมพเพือ่การศึกษาและบันเทงิ  บริษทั เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จาํกัด (มหาชน) เปนผูจัดหากระดาษพมิพใหบางสวน  สวนที่เหลือซัพพลายเออร จากภายนอกเปนผูจัดหาให   
โดยมีบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูดําเนินการจัดพมิพ  

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจสิ่งพิมพ 

ธุรกิจหนังสือเปนธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยอาจดไูดจากการเติบโตของรานหนังสือ
ซ่ึงมีการเติบโตอยูระหวาง 10 – 15% ตอปในชวงระหวางป 2543 – 2548     ทั้งนี้เนือ่งจากคนไทยยังมีอัตราการอานหนังสือที่
นอยมาก จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2544 คนไทยอายุ 10 ปข้ึนไปอานหนังสือเฉลี่ยในเวลาวางเพียง 
2.99 นาทีตอวนั และอานหนังสือในเวลาวางเพียง 4.4% ดังนั้นตลาดสําหรับธุรกิจหนังสือจึงยังมีชองทางเติบโตไดอีกมาก    

อยางไรก็ตามเนือ่งจากธุรกิจหนังสือเปนธุรกิจที่มกีารเขามาไมยากนัก  จึงทําใหมีผูประกอบการหลายรายเขาสู
ธุรกิจนี้มากในแตละป และก็มีการปดตัวไปมากเชนเดียวกัน  แตเนื่องจากผูประกอบการแตละรายตางกพ็ยายามสรางจุดตาง  จึง
ทําใหธุรกิจหนังสือเติบโตขึ้นและทาํใหฐานผูอานขยายกวางขึ้น จึงไมมีผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาวะอุตสาหกรรม 

ในป 2548 มีหนังสือที่เขาสูระบบรานหนังสือโดยเฉลี่ย 31.9 ปกตอวนั เทียบกับ 15.9 ปกตอวนั ในป 2540 
จํานวนหนังสอืออกใหมเหลานี้มีปริมาณมากกวาพืน้ที่ที่รานหนังสือทัว่ไปจะรองรบัได  ดังนั้น การจดัวางหนังสือใหเหมาะสม
จะทําไดยากขึ้นซึง่สงผลใหโอกาสที่หนังสือออกใหมจะประสบความสําเร็จมีนอยลง การมีพนัธมิตรทางธุรกิจที่เปนผูจดั
จําหนายที่มีระบบการบริหารงานทีด่ี มีสาขามากจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหหนังสือออกใหมประสบความสําเร็จ 

แมวาเทคโนโลยทีางการสื่อสาร และคอมพิวเตอร จะกาวหนาไปไกลในปจจบุัน และมีส่ิงประดษิฐที่เขามา
ทดแทนรูปแบบหนังสือเดิม เชน E-Book เปนตน   แตหนังสือก็ยังคงไดรับความนิยมไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเปนสื่อทีใ่ห
ความรูไดสะดวกทุกที่ ทุกเวลา ราคาถูก และมอีายุยาวนาน 

2) ธุรกิจการอบรมสัมมนา สอนภาษาตางประเทศและทักษะการสื่อสาร 

บริษัทประกอบธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑทางการศกึษาโดยไดรับลิขสทิธ์ิจากตางประเทศ  ดําเนนิธุรกิจสอน
ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารในนามของบรษิัท เนชั่น เอด็ดูเทนเมนท จาํกัด เปนบริษัทยอยทีบ่ริษทั เนชั่น บุคส    อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั  ถือหุน 99.99%  โดยอาจแบงลักษณะของบริการออกไดเปน 3 กลุม คือ 

1. ภายใตกลุมบริษัท Linguaphone ซ่ึงไดซ้ือกิจการ Direct English จาก Pearson Education Limited ซ่ึงจากการ
รวมตัวทําใหเกิดจุดแข็งทางธุรกิจ 2 ประการ  

1.1 การที่ Linguaphone เปนผูนําตลาดการเรียนรูภาษาดวยส่ือการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และการที่ Direct 
English เปนศูนยฝกภาษาที่ใชวิธีการฝกฝนจากสื่อ รวมกับการเรียนในชั้นเรียน ทําใหเกิดวิธีการเรียนแบบ 'Assisted Learning' 
คือ ผูเรียนสามารถฝกฝนทักษะการพูดและการฟงผานโปรแกรมมัลติมีเดีย โดยผูเรียนสามารถฝกฝนไดดวยตนเองตามสถานที่
และเวลาที่สะดวก อีกทั้งมีตารางเรียนที่ยืดหยุนไดเหมาะกับผูใหญวัยทํางาน ทําใหผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียน และ
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ผูเรียนสามารถนําเอาความรูไปใชไดในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนจุดแข็งที่ชวยใหระบบการฝกฝนภาษาสมบูรณและเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน 

                1.2 เปนการเพิ่มศักยภาพดานหลักสูตร และการขยายฐานลูกคา เนื่องจาก Linguaphone เปนบริษัทผูผลิตและจัด
จําหนายสื่อการเรียนภาษาที่มีชื่อเสียงมากวา 100 ป ผลิตแบบเรียนภาษาตางๆมากมาย ไดแก อังกฤษ, อาหรับ, ดัตช, ฝร่ังเศส, 
เยอรมัน, กรีก, อิตาลี, ญี่ปุน, จีน และไทย ทําให ไดเร็ค อิงลิช มีหลักสูตร จาก Linguaphone เขามาเสริม และขยายกลุมของ
ผูเรียนใหกวางขึ้น 
 

2. Nation Educational Services คือ หลักสูตรสัมมนาที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนา
บุคลากรในดานของการทํางานและการสื่อสาร เชน เทคนิคการบริหารงาน การขายและการบริการ  Presentation Skills  
Effective Writing  โดยเนนการปฎิบัติ (workshop) ผสมผสานในหลักสูตร ประกอบดวย 3 ธุรกิจหลักดังนี้ 

                         2.1  Business Related Training Courses หลักสูตรฝกอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะในการทํางาน
ใหกับ   บุคคลทั่วไปและบุคลากรในองคกร แนะนําเทคนิคและกลยุทธในหลักสูตรที่อบรมที่สามารถนําไปใชได จริงในการ
ทํางาน  

2.2  Study Tour เปดโลกทัศนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในชวงปดภาคเรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษ และ
ทัศนศึกษา 

2.3  Examination Preparation สําหรับผูที่เตรียมตัวศึกษาตอระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ สถาบัน
ศึกษานานาชาติทั้งใน และตางประเทศ 

3. บริการจัดฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานใน
องคกรทุกระดับ เชน iBT TOEFL TOEIC Communicative Business English  

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

มีอาณาเขตการใหบริการในประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน 

การตลาด 

กลยุทธดานราคา 
กลยุทธดานราคาเปนกลยุทธที่สําคัญในการแขงขันในธุรกิจ  การตั้งราคามีพื้นฐานมาจากตนทุน สภาพตลาด

และคูแขง โดยแยกราคาเปน 2 ลักษณะคือ ราคาสําหรับลูกคารายบุคคล (Retail) และลูกคาบริษัท (Corporate) 

กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 
กิจกรรมสงเสริมการขายเนนการสรางความจดจําในตราสินคา (Brand Awareness) โดยการโฆษณา

ประชาสัมพันธผานสื่อส่ิงพิมพ ส่ือโทรทัศนและสื่อวิทยุ ของ Nation Group การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง และ
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายยิ่งขึ้น เชนการทํา Road Show ตามอาคารสํานักงานตางๆ, 
โครงการ HR FORUM, การจัด Summer Camp ใหแกเด็กอายุ 13-19 ป เพื่อไปศึกษาตางประเทศในชวง Summer  

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

Direct English มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส ศูนย Direct English ตนแบบไดเปดดําเนินการเปน
แหงแรกที่ชั้น 1 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด เมื่อเดือนสิงหาคม 2544 ปจจุบันเปดหนวยแฟรนไชสซีแลว 5 ศูนย คือ 
ในกรุงเทพฯ 4 ศูนย และ เชียงใหม 1 ศูนย  
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ลักษณะของลูกคา 

กลุมเปาหมายหลัก - ผูหญิง ผูชาย อายุระหวาง 24 - 50 ป ที่อยูในวัยทํางาน และตองการเพิ่มพูน ความรูและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ และทักษะในการทํางานและการสื่อสารเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนกับหนาที่การงาน และ
ชีวิตประจําวัน 

กลุมเปาหมายรอง - ผูหญิง ผูชาย อายุระหวาง 16-23 ป นิสิต นักศึกษาที่ตองการเตรียมความพรอมและ  ฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาตอและสมัครงาน 

ภาวะการแขงขัน 

ผูเรียนสวนมากของบริษัทจะเปนกลุมคนทํางาน ที่สามารถเลือกเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษไดเอง ทําให
สะดวกแกผูมาเรียน ซ่ึงเปนขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใหบริการประเภทเดียวกันในตลาด ที่ผูเรียนตองไปเรียนตามเวลาที่
ไดจัดไวแลว  นอกจากนั้นหัวขอที่จัดสัมมนาเปนหัวขอที่กลุมคนทํางานและนิสิต นักศึกษาใหความสนใจ และสิ่งสําคัญที่เราสง
มอบใหกับลูกคาทุกครั้ง คือคุณภาพของการสอนและการใหบริการลูกคา 

จุดเดนของ Direct English และ Nation Educational Services คือการที่อยูในเครือของ Nation Group ทําให
ลูกคาเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะใชบริการ สามารถใชส่ือหลากหลายในเครือ Nation Group ในการโฆษณาประชาสัมพนัธได
ดวยตนทุนที่ต่ํากวาคูแขง 

มีฐานลูกคาที่ใหญในเครือ Nation Group ทําใหสามารถทําการตลาดกับกลุมเปาหมายไดสะดวกขึ้น 

 

 3)   ธุรกิจตัวแทนโฆษณาและจัดจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  รวมถึงรับจางพิมพ 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศในนามของ บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
โดยมีผลิตภัณฑ คือ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri  Shimbun รวมทั้งนิตยสารตางประเทศ ไดแก Fortune, 
Time Magazines, Forbes เปนตน   ซ่ึงมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาระดับนักธุรกิจ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศโดยมีการ
จําหนายผานระบบ สมาชิก, วางราน , สายการบิน และโรงแรม   โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนเปนสัดสวนของปริมาณการจัดสง
และจําหนาย และคอมมิชชั่นจากการขายสมาชิก   ในการรับจัดจําหนายนี้ หากสํานักพิมพตางประเทศรายใดตองการพิมพ
หนังสือพิมพ หรือนิตยสารในประเทศไทย บริษัทก็จะใชศักยภาพความรวมมือในเครือเนชั่น กรุป สงตองานพิมพหนังสือพิมพ 
นิตยสารใหแกบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทรวมทุน คือ บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส จํากัด ซ่ึงเปนตัวแทนขาย
โฆษณาและขายหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน    

 

กลยุทธทางการตลาด 

ดานโฆษณา       

มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขายในชวงเทศกาลตางๆ เชน ในเทศกาลปใหม, เทศกาลวันเด็กของญี่ปุน 
(Children Day) โดยจะมีการอวยพรในเทศกาลตางๆดังกลาวขางตน  และมีพื้นที่สําหรับลูกคาเพื่อซ้ือโฆษณา  โดยลูกคาที่สนใจ
มีทั้งลูกคาเกา และลูกคาใหม เปนตน   
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ดานจัดจําหนาย   

บริษัทไดมีการจัดจําหนาย 3 วิธี คือการขายสมาชิก, Bulk โรงแรมสายการบิน และการขายผานเอเยนต วางราน 
           1) ดานสมาชิก  โดยจัดรายการสงเสริมการขายสําหรับสมาชิก ไดแก ใหของสมนาคุณสําหรับสมาชิกใหมหรือ 
สมาชิกเกาที่แนะนําสมาชิกใหม , ลูกคาที่สมัครสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป มีการสะสมไมลเลท เพื่อเปนสวนลดในการ
เดินทางของสายการบิน ANA และ Japan Airline เปนตน   ซ่ึงบริษัทไดรับรายไดจากการสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้น  

2) Bulk โรงแรมสายการบิน เปนการขายขาดบริษัทไดรับคาบริการจากการจัดสง และคอมมิชชั่นในการขาย  

3) ดานเอเยนตและวางราน  เปนการใหบริการ วางหนังสือตามรานหนังสือ และเอเยนตตางๆตามที่ลูกคา
ตองการ บริษัทไดรับคาบริการจากสัดสวนการจําหนาย 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

สวนใหญประมาณรอยละ 70-80% เปนการจัดจําหนายโดยตรงแกลูกคา ซ่ึงผานระบบสมาชิก  

ลักษณะของลูกคา 

ลูกคาหลักของหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun เปนลูกคานักธุรกิจชาวญี่ปุน ที่ทําธุรกิจในประเทศไทย 
โดยลูกคาสวนใหญบอกรับสมาชิกเปนรายเดือน 

ภาวะการแขงขัน 

บริษัทเปนตัวแทนจําหนายหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทั่ว
โลกมี 3 สาขา คือลอนดอน ฮองกง และประเทศไทย ซ่ึงเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน เนื่องจากมีชองทางการจําหนายผาน
ระบบขายตรง สมาชิก หรือจําหนายผานตัวแทนของกลุม ไดแก เอเยนต และบริษัทไดรับสิทธ์ิในการพิมพและจัดจําหนายที่
ถูกตองตามกฎหมาย  

การพิมพ 

ดานหนังสือพิมพ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun  ตองการขยายตลาดในประเทศ
ไทยและอาเซียน เพื่อประหยัดเวลาและคาใชจายในการขนสง จึงไดสง File งานผานระบบอินเตอรเน็ตมาพิมพในประเทศไทย 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ทําสัญญารับจางพิมพกับหนังสือพิมพทั้ง 2 ฉบับ แลวสงงานพิมพตอ      ให บริษัท 
ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด จัดพิมพให 

  
3.3 สายธุรกิจโรงพิมพ 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) (WPS) จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือ

หุน 84.5% ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพหนังสือพิมพและหนังสืออื่นๆ ไดแก การตูน, พอค
เกตบุคสและนิตยสาร รวมถึงงานพิมพคุณภาพอื่นๆ เร่ิมดําเนินธุรกิจตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2548 โดยแบงงานบริการการพิมพ
ตามประเภทเครื่องจักรที่ใชในการผลิตดังนี้ 
 1. การบริการรับจางพิมพหนังสือพิมพโดยใชเครื่อง Cold-set Web Offset 

ซ่ึงรับงานพิมพจาก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนหลักตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548   ไดแก 
หนังสือพิมพ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ ,The Nation , กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  หนังสือพิมพตางประเทศไดแก The Wall Street 
Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun  หนังสือรายปกษและรายสัปดาห – เนชั่นจูเนียรและเนชั่นสุดสัปดาห และคาดวาจะ
สามารถรับงานจากบุคคลภายนอกมากขึ้นไมวาจะเปนตําราเรียนและ Brochure ตางๆ   
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2. การบริการรับจางพิมพนิตยสาร พ็อกเก็ตบุคส  และงานพิมพตางๆ (Commercial Printing) 
ซ่ึงรับงานพิมพจากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และบริษัททั่วไป ไดแก ส่ิงพิมพเพื่อ

การศึกษาและบันเทิง  พ็อกเก็ตบุคส  และนิตยสารตางๆ ทั่วไป เชน Hair ,Wall Paper, Bazaar เปนตน 
ในป 2550 WPS มีแผนการรวมทุนกับ Kyodo Printing Co.,Ltd.จากประเทศญี่ปุน จัดตั้งบริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง

เซอรวิส จํากัด เพื่อใหบริการการพิมพ Commercial Printing โดยบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด จะถือหุนใน
อัตราสวน 49%  Kyodo Printing Co.,Ltd. ถือหุนในอัตราสวน 49% และ  San-Mic Trading (Thailand) Co.,Ltd  ถือหุนใน
อัตราสวน 2% 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด จะลงทุนดวยเครื่องจักรและอุปกรณในสวนที่เกี่ยวของกับงาน Commercial 
Printing  ที่มีอยู  ซ่ึงปจจุบันการใชงานยังไมเต็มกําลังการผลิต ดังนั้นการรวมทุนจะเปนการใชประโยชนจากทรัพยสินเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งเปนการขยายตลาดการใหบริการไปยังตางประเทศ (Export) โดยผานบริษัทรวมทุนดังกลาว ซ่ึงกอใหเกิดความรวมมือ
ทางเทคโนโลยี ที่จะพัฒนาคุณภาพและการใหบริการดานการพิมพที่ดีข้ึน   โดยบริษัทรวมทุนดังกลาวจะดําเนินธุรกิจการบริการ
ดานการพิมพ Commercial Printing เชน การพิมพ Magazine และ Pocket Book  หนังสือปกแข็ง ทั้งในและตางประเทศ แตไม
รวมการพิมพหนังสือพิมพ (ซ่ึงจะยังคงดําเนินการโดยบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เอง)  โดยคาดวาบริษทัรวมทนุนี้
จะสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงในระยะยาว 
 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 -ไมมี- 
 

กลยุทธทางการตลาด 
ใหบริการงานดานการพิมพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร โดยการใชเครื่องจักร,อุปกรณ และเทคโนโลยีการพิมพที่

ทันสมัยจนถึงการบริการจัดหีบหอ และระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการการพิมพใหดีย่ิงๆขึ้น โดยทีมงานที่
มีประสบการณดานการพิมพมานานกวา 35 ป   

 โดยในป 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  ไดรับรางวัลคุณภาพการพิมพจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   จากงาน 1st Thai Print Award 2006 ไดรับรางวัลเหรียญทองจากประเภท ส่ิงพิมพระบบ offset จากเครื่องพิมพ
ปอนมวน – กระดาษเคลือบผิว (Web offset – Coated Paper)  และเหรียญเงิน จากประเภทสิ่งพิมพระบบ offset จากเครื่องพิมพ
ปอนมวน – กระดาษเคลือบผิวเบากวา 70 แกรม  (Web offset – Coated Paper less than 70 gsm.) และจากการทีบ่ริษทัฯไดสงผล
งานเขาประกวดที่ประเทศจีนในงาน 4 th Asian Print Award Year 2006  โดยไดรับรางวัล Silver Medal จากประเภท Web offset 
– Coated Stock และ รางวัล Bronze Medal จากประเภท Web offset – LWC (Light weight coated) 

 นอกจากนี้ บริษัทยังรวมกับบริษัทแม (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน))ในการใหบริการเพิ่มเติมที่โรง
พิมพอื่นไมสามารถทําได คือบริการดานการจัดสง (Logistic) ตรงถึงลูกคาตามบานหรือสงถึงเอเยนตหนังสือ เพื่อบริการลูกคา
อยางครบวงจร 

 
ลักษณะของลูกคา 
ในป 2549 ลูกคาสวนใหญประมาณ 95 % คือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ 

นอกจากนี้มีการขยายตลาดงานดานการพิมพไปยังลูกคาภายนอกเครือ อาทิเชน อักษรเจริญทัศน ซ่ึงเปนลูกคาประเภท Web 
Offset   และ The Mall Group, ภัทรลิสซ่ิง, Golden Land เปนลูกคาประเภท Commercial   โดยในป 2550 มีเปาหมายที่จะรับ
งานพิมพจากพันธมิตรและลูกคาภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานพิมพที่มีปริมาณสูงและตอเนื่อง เชน Catalogue สินคา, Direct 
Mail, โบชัวรสินคาจาก Super Store เปนตน  ซ่ึงงาน Commercial Printing จะดําเนินการโดยบริษัทรวมทุนที่ บริษัท ดับบลิวพี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนอยู 49% 
 



 34

ภาวะการแขงขัน 
เนื่องจากบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด มีศูนยการพิมพครบวงจรและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ไดแก เครื่อง

พิมพเวป (Cold-set Web Offset) หรือ เครื่องพิมพปอนแผน (Commercial Printing) และเครื่องพิมพคุณภาพและความจําสูง 
(Commercial Heat-set web Offset) รวมทั้งมีเครื่องจักรที่ใหบริการในการจัดหีบหอรูปเลมอยางครบวงจร  ซ่ึงในธุรกิจประเภท
เดียวกันมีเพียง บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพร้ินติ้ง และบริษัท ไซเบอรพร้ินท เทานั้น  

และในป 2549 ที่ผานมา ทางบริษัท ไดมีการขยายความสามารถในการพิมพใหครบวงจรมากขึ้น โดยมีการลงทุนใน
เครื่องจักรตางๆ อาทิเชน เครื่องพับ เครื่องเย็บเลม เครื่องเก็บเลมและไสกาว เครื่องใสถุงและติดสติ๊กเกอร รวมถึงเครื่องออก
เพลทแบบComputer-to-Plate (CTP) ซ่ึงถือเปนเทคโนโลยีใหมดานการพิมพ  เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการงานดาน
การพิมพใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 
สําหรับธุรกิจการบริการงานพิมพ มีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแบงเปน 3 ประเภทคือ 

1. เครื่องจักร Cold-set Web Offset ใชสําหรับการพิมพหนังสือพิมพและนิตยสาร โดยใชกระดาษที่เปนมวน 
2. เครื่องจักร Commercial Printing ใชสําหรับการพิมพนิตยสาร, การตูน และพ็อกเก็ตบุคส, หนังสือทั่วไป 
3. เครื่องจักร Commercial Heat-set web offset ใชสําหรับการพิมพหนังสือนิตยสาร, โบชัวร ที่มีปริมาณสูงและ
ตองการความรวดเร็ว 

 ซ่ึงเครื่องจักรประเภท Commercial Printing และ Commercial Heat-set web offset ในป 2550 บริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จํากัด จะจําหนายใหกับ Kyodo Nation Printing Services Co.,Ltd. ซ่ึงเปนธุรกิจที่ดําเนินงานดานการพิมพ 
Commercial ที่จะใชเครื่องจักรดานนี้โดยตรง 

กําลังการผลิต แยกตามประเภทการผลิตสินคาและเครื่องจักรที่เก่ียวของดังนี้ 

 1. กําลังการผลิตหนังสือพิมพ 
 ในการผลิตหนังสือพิมพจะใชเครื่องจักรที่ใชในการพิมพเปนการเฉพาะเรียกวา “Cold-set Web Offset” ที่ใชกระดาษ 
Newsprint ที่เปนมวน โดยปจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรดังกลาว 2 ชุด  ซ่ึงตามกําลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรที่มีอยูจะสามารถ
พิมพไดตลอด 24 ชั่วโมงโดยแบงเปน 3 กะ  แตในปจจุบันบริษัทใชกําลังการผลิตเพียง 2 กะหรือประมาณ 70%  ของกําลังการ
ผลิตทั้งหมด  คือใชเวลาในการพิมพประมาณ 12 – 15  ชั่วโมง  โดยแบงเปน 2 กะๆละ 8 ชั่วโมง  โดยกําลังการผลิตที่เหลือสวน
ใหญเปนชวงกลางวัน 

2. การผลิตหนังสือการตูนและพ็อกเก็ตบุคส 
โดยใชเครื่องจักรประเภท Commercial  ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯมีเครื่อง Commercial จํานวน 3 เครื่อง โดยมีกําลังการผลิต 

13,000 แผนตอชั่วโมง จํานวน 2 เครื่องและเครื่องที่มีกําลังการผลิต 8,000 แผนตอ ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง โดยเครื่องจักรทั้ง 3 
เครื่องจะใชในการผลิต 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั่วโมง คือชวงกลางวัน 8 ชั่วโมง และกลางคืน 8 ชั่วโมงและเวลาพักเครื่อง 8 
ชั่วโมง ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใชกําลังการผลิตจากเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง เกินกวารอยละ 90 นอกจากนี้ในบางชวงเวลาที่
ผลิตภัณฑบางตัวมีความตองการในตลาดมาก บริษัทจําเปนตองใชกําลังการผลิตของเครื่องจักรในชวงเวลาพัก ประมาณวันละ 3 
ชั่วโมง เพื่อใหสามารถผลิตหนังสือไดทันความตองการของตลาด 

3. กําลังการผลิตนิตยสารและงานพิมพที่มีปริมาณการพิมพสูง 
 ใชเครื่องจักรประเภท Commercial Heat-set web offset ซ่ึงบริษัทมีจํานวน 1 เครื่อง มีกําลังการผลิต 50,000 รอบตอ

ชั่วโมง ซ่ึงพิมพ2ดานเทากัน  โดยใชการผลิต 2 กะ ๆละ 8 ชั่วโมง คือชวงกลางวัน 8 ชั่วโมง และกลางคืน 8 ชั่วโมงและเวลาพัก
เครื่องอีก  8 ชั่วโมง  ในป 2549 บริษัทใชกําลังการผลิตประมาณ 20-30% ของกําลังการผลิตทั้งหมด สวนในป 2550 บริษัทได
รวมลงทุนกับ Kyodo Printing Co.,Ltd. ในการจัดตั้งบริษัทรวมทุน Kyodo Nation Printing Services Co.,Ltd. ซ่ึงเปนการลงทุน
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ดวยเครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยู จึงเปนการใชกําลังการผลิตที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงคาดวากําลังการผลิตจะเพิ่มเปน 
50-70 %  โดยในไตรมาส 1-2  ป2550  บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด จะจําหนายเครื่องพิมพ Commercial Printing 
และอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานพิมพ ใหแก บริษัทรวมทุน Kyodo Nation Printing Services Co.,Ltd. (KNP) ซ่ึง KNP จะดําเนิน
ธุรกิจดาน Commercial Printing โดยตรง 

 
อัตรากําลังคนในดานการผลิตหนังสือพิมพ 

ปจจุบันโดยเฉลี่ยการทํางานเปน 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  และใชเวลาในการพิมพเฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง โดยมี  ตารางเวลา
สลับการทํางานของเครื่องพิมพ ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีพนักงานในสายธุรกิจการพิมพรวมประมาณ  211  คน  

 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือพิมพและนิตยสารแบงไดดังตอไปนี้ 

                                              หนวย : รอยละของมูลคาวัตถุดิบรวม 
วัตถุดิบ ผลิตหนังสือพิมพและนิตยสาร 
กระดาษหนังสือพิมพ 77% 
กระดาษนิตยสารและการตูน 11% 
หมึกพิมพ 6% 
เพลท 4% 
ฟลม 1% 
อื่นๆ ( เชน น้ํายาลางฟลม, น้ํายาลางเพลท) 1% 
รวม 100% 

โดยในป 2549 วัตถุดิบสวนใหญ คือ กระดาษหนังสือพิมพ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) จะเปนผู
ส่ังซ้ือเอง (ดูรายละเอียดจากกลุมธุรกิจส่ิงพิมพ) สวนวัตถุดิบอื่นๆ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดหาวัตถุดิบ 

แหลงที่มาของวัตถุดิบ 

  วัตถุดิบที่สําคัญ คือ กระดาษนิตยสารซึ่งสวนใหญบริษัทฯสั่งซ้ือจากผูผลิตในประเทศเปนหลัก เชน  บริษัท 
ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด, บริษัท กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) , บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร จํากัด เปนตน        โดยผู
จําหนายกระดาษดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของทั้งในทางตรงและทางออมกับบริษัทหรือผูบริหาร แตจะพิจารณา
เลือกซ้ือจากการเปรียบเทียบราคาและความตองการใชงานเปนสําคัญ โดยปจจุบันมีผูจัดจําหนายกระดาษเปนจํานวนมากทําใหมี
การแขงขันสูง บริษัทฯ จึงไมประสบกับปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ หากสูญเสียแหลงวัตถุดิบบางแหลงไป สําหรับการสั่งซื้อ
กระดาษนิตยสารในปที่ผานมา บริษัทฯไมมีการสั่งซ้ือกับรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 50 

        สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนรวมประมาณ 12% ของมูลคา       
วัตถุดิบรวม ในป 2549 บริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษัทตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก โดยไมผูกพันกับราย
ใดรายหนึ่ง 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากการผลิตหนังสือพิมพของบริษัทฯ ใชวัตถุดิบนอยประเภทโดยรอยละ 77 ของวัตถุดิบหลัก คือ      กระดาษ 

สวนที่เหลือเปนวัสดุส้ินเปลืองไดแก เพลท , หมึก, ฟลม, น้ํายาเคมี  ซ่ึงเมื่อผานกระบวนการผลิตแลว บริษัทฯ จะนํามาจําหนาย
ใหแกผูรับซ้ือสินคาเกา โดยเฉพาะวัสดุส้ินเปลืองที่เปนวัตถุเคมี จะตองพิจารณาผูรับซ้ือที่ตองไดรับอนุญาติจากกรมโรงงาน   
อุตสาหกรรมดวย   ดังนั้นบริษัทจึงไมมีวัตถุดิบหรือน้ํายาเคมีที่ใชแลว เปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 
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นอกจากนี้บริษัทฯยังอยูภายใตการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน ซ่ึง
ในทุกๆ ป หนวยงานดังกลาวไดเขามาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลวมีความเห็นวาบริษัทไมไดสราง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-ไมมี- 

 
3.3 สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง  

เนชั่นกรุป ในฐานะเปน Content Provider หรือผูผลิต เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร เพื่อเผยแพรใหประชาชนรับทราบผานสื่อ
ประเภทตางๆ ในดานสิ่งพิมพ  เนชั่นกรุปมีผลิตภัณฑที่เปนหนังสือพิมพ และนิตยสารสําหรับส่ืออื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งพิมพ 
ไดแก ทีวี, วิทยุ, โทรศัพทมือถือ, Internet, Indoor & Outdoor  เนชั่นกรุป ดําเนินการกระจายเนื้อหา และขอมูลขาวสาร ที่บริษัท
มีผานการดําเนินงานของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด โดยมีชองทางการดําเนินงานดังนี้ 

• NATION TV  แยกการดําเนินธุรกิจได ดังนี้ 
1.  ผูดําเนินงานและบริหารงานสถานีขาว Nation Channel ซ่ึงเปนสถานีขาวที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน TTV 

ชอง1 ซ่ึงเปนการเสนอรายงานขาวที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม  การ
เปนอยู สุขภาพ โดยนําเสนอในรูปแบบการอธิบายความ การวิเคราะห เจาะลึกที่มาที่ไป และการพยากรณเหตุการณ เพื่อให
ประชาชนไดรับความรูเพื่อเตรียมรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น โดย Nation Channel มุงเนนและใหความสําคัญกับการนําเสนอ
ขาวอยางเที่ยงธรรม เปนกลาง และรวดเร็ว ภายใตสโลแกน ในสนามขาวเราคือตัวจริง  

2. ผลิตรับจางผลิตและรวมผลิตรายการกับพันธมิตร  เพื่อออกอากาศทางชองทางตางๆ ไดแก Free TV , Cable TV , 
Internet Broadband ตลอดจนนํารายการไปเผยแพรใหคนไทยในตางประเทศไดรับชมทาง NAT TV และ Global Network    

• วิทยุ เปนผูผลิตและนําเสนอขาวสารทางวิทยุโดยเนนกลุมเปาหมายที่อยูในระหวางการเดินทางไปทํางาน ไปโรงเรยีน  
ที่ไมสามารถชมขาวทาง TV ได 

• New Media  เปนชองทางในการนําเสนอขาวสารผานทางเทคโนโลยี่สมัยใหมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่หลากหลาย ที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว ในการรับขอมูลขาวสาร ผานสื่อใหมๆ เชน Internet Broadband 
โทรศัพทมือถือ โดยใหบริการสงขาวทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางโทรศัพทมือถือในรูปแบบ SMS ของทุก
เครือขาย ภายใตชื่อ Nation News on Mobile  รวมทั้งการรายงานขาวในรูปแบบ MMS  ที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดในอนาคตเมื่อ 
Technology  และ  โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ของประเทศเอื้ออํานวย 

ธุรกิจผลิตรายการทางโทรทัศน  (NATION TV) 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

รายการที่ผลิตในปจจุบันของธุรกิจโทรทัศน  แบงเปนดังนี้ 

- สถานีขาว  เนชั่นแชแนล ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

1)  การรายงานขาว ประกอบดวยขาวตนชั่วโมง เนนการเกาะติดขาวเดน หรือ ขาวสําคัญๆ ในแตละวันเพื่อใหทัน
เหตุการณ ครอบคลุมขาวประเภทการเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา เกษตร การศึกษา วัฒนธรรม 

2)  รายการขาวและสนทนาขาว เนนการวิเคราะหใหขอมูล เจาะลึก อธิบายความ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น โดย
ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ  

3)  สารคดีส้ัน ใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เปนประโยชนดานตางๆ ตอประชาชน ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา เกษตร         
วัฒนธรรม เหตุการณสําคัญๆ เปนตน  
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4)  รายงานพิเศษ (Special Report, Scoop)  เปนรายการขาวที่เกาะติดสถานการณที่สําคัญเกี่ยวกับเหตุการณของ
บานเมือง หรือการรวมมือผลิตรายการโทรทัศนเฉพาะกิจขึ้น เชน รายงานความเคลื่อนไหวปญหา 3 ชายแดนภาคใต, งานการ
ประชุม APEC ที่เวียดนาม รายงานผลการเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งผูวากรุงเทพฯ เปนตน     

5)  รายการวาไรตี้  เปนรายการประเภทที่มีความหลากหลาย โดยนําเสนอความเคลื่อนไหวในเหตุการณที่คนทั่วไป
สนใจ หรือเปนรายการที่ใหความรูที่เปนสาระและเรื่องราวพรอมคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีประสบการณในเรื่องตางๆ   

รายไดหลักของสถานีขาว เนชั่นแชแนล มาจากการขาย Spot โฆษณา, รับจางผลิตรายการ , ผลิตสารคดีส้ัน และคาเชา
เวลา เปนตน 

- การผลิตและรวมผลิตรายการกับชองอื่นๆ รายการที่เนชั่นแชแนลรวมผลิตรายการกับชองตางๆ รายการที่ทําสวนใหญ
จะเปนรายการขาว และสนทนาขาว เชน  รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ทางชอง 3 , รายการจมูกมด ทางชอง 7 , รายการสยามเชานี้  
(เริ่ม 1 ม.ค. 2550) ทางชอง 5 และ รายการขาวขนคนขาว (เริ่ม 1 ม.ค. 2550) ทางชอง 9  

การผลิตและรวมผลิตรายการกับชองอื่นๆ รายไดหลักมาจาก การขาย Spot โฆษณา 

รายการโทรทัศนท่ีบริษัทผลิตในปจจุบัน (มกราคม 2550) ไดแก 
ออกอากาศทาง รายการ 

ชอง TTV 1 • สถานีขาว Nation Channel  มีรายการทุกประเภทแตเนนการรายงานขาว และสนทนาขาวทุกรูปแบบ
ตามสถานการณ  โดยแพรภาพในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล สําหรับตางจังหวัดรับชมภาพทางชอง 
ABTV 1  ผานเคเบิ้ลทองถิ่น 

ชอง 3 • รวมผลิตรายการวิเคราะหสถานการณขาวประเด็นดัง “เรื่องเดนเย็นนี้” โดยคุณธีระ ธัญไพบูลย   
     ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 17.30 น-18.30 น. 

ชอง 5 • รายการวิเคราะหสถานการณขาว “สยามเชานี้” ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.15 น-07.25 น 
ชอง 7 • รายการสนทนาเกี่ยวกับขาวเหตุการณปจจุบัน “จมูกมด” ทุกวันจันทร – ศุกร 

     เวลา 06.30 น.- 07.15 น.   
ชอง 9   อ.ส.ม.ท. • รายการประเภทวิเคราะหขาว “ขาวขนคนขาว” ทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 21.30 น.- 22.00 น.               

• รายการประเภทวาไรตี้ “จุดชนวนความคิด” ทุกวันอังคาร เวลา 23.00 น.- 24.00 น. 
• รายการวิเคราะหสถานการณตางประเทศ “ชีพจรโลก กับสุทธิชัย หยุน”  ทุกวันจันทร เวลา 22.00 น. 

-23.00 น.  “ชีพจรโลกวันนี้”  ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 น.-08.15 น.  
• รายการสาระความรูดานเทคโนโลยี่สารสนเทศในรูปแบบที่เขาใจงาย “E-Life E-Business”  ทุกวัน

จันทร-ศุกร เวลา 9.30 น.-10.30 น. 
 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ  
ความไมแนนอนของผังรายการใน Free TV  และนโยบายของรัฐบาลตอเสรีภาพของสือ่ 
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การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 

 
การตลาด 

 กลยุทธทางการตลาด 

1)  การผลิตรายการขาวอยางมีคุณภาพ และนาเช่ือถือ 
 บริษัทไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพขาว ความถูกตอง รวดเร็ว เที่ยงตรง เชื่อถือได ยุติธรรม 
และความเปนกลาง โดยไดมีนโยบายในการรักษาและเพิ่มคุณภาพรายการโทรทัศนรวมทั้งเนนจุดเดนในดานความพรอมของ
ทีมงานบุคลากรขาวและฐานขอมูลขาวของบริษัทที่มีอยู  ซ่ึงมีผลงานและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในดานผูนําการผลิตรายการขาว
โทรทัศน   จุดเดนของการผลิตรายการขาวที่มีคุณภาพคือ ความนาเชื่อถือของบุคลากรที่มีคุณภาพ ความอิสระของฝายขาวซึ่งไม
มีผลประโยชนทางการเมือง หรือผลประโยชนใดๆ ดังนั้น การเสนอขาวจึงมีความเปนกลาง สามารถตรวจสอบได  และมี
รูปแบบการนําเสนอรายการที่หลากหลายเชน รายงานขาวสด สนทนาขาว วิเคราะหขาว เบื้องหนาเบื้องหลังขาว เกาะติด
สถานการณ หรือสอบถามความเห็นประชาชน เปนตน  

2) รูปแบบนําเสนอ Content ที่เปนเอกลักษณแตกตาง 
 โดยบริษัทมีกลยุทธในการกระจายเวลาออกอากาศตามสถานีโทรทัศนตางๆ และเคเบิลทีวีทั่วไป โดยไมผูกขาดกับ
สถานีใดสถานีหนึ่ง  โดยการแพรภาพตามชองทางการออกอากาศนั้นสามารถเขาถึงกลุมผูชมรายการเปาหมายที่กวางขึ้น  ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอลูกคาที่ตองการลงโฆษณาในรายการของบริษัท  ซ่ึงปจจุบันไดออกกาศทางทีวี ชอง 3, ชอง 5, ชอง 7, ชอง 9, 
และ เคเบิลทีวี ชอง TTV 1  

3) รูปแบบการขายที่หลากหลาย เปน Spot, Package, Sponsor  
 บริษัทกําหนดรูปแบบการขายสื่อโฆษณาที่หลากหลายใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่
ตองการจะส่ือขอมูลขาวสารกระจายไปยังกลุมผูชมเปาหมายของรายการโทรทัศนที่ออกอากาศตามสถานีโทรทัศนชองตางๆ 
เชน เสนอขายโฆษณาเพื่อออกอากาศในรายการเดียวโดยเฉพาะ หรือเสนอขายเปนแพ็กเกจ (Package) คือขายโฆษณา เพื่อ
ออกอากาศไดหลายรายการ และหลายสื่อในเครือ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถผลิตรายการใหลูกคาไดในหลากหลายรูปแบบ  
 
มูลคาตลาดโฆษณาทางโทรทัศน 
 จากการสํารวจของ บริษัท นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย) ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศนพบวาป 
2549 ส่ือโฆษณาทางโทรทัศนมีมูลคารวมประมาณ 53,000 พันลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 59 ของ
คาใชจายโฆษณาผานสื่อทั้งหมด  โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 6.5%  เมื่อเปรียบเทียบป 2548   โดยอัตราการเติบโต
เปนไปตามอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมโฆษณาซึ่งเพิ่มข้ึนจากปกอน 4.95% ทั้งนี้หากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นจะสงผลใหธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศนเติบโตสูงขึ้นดวย  เนื่องจากผูผลิตจะใชงบโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและ
บริการเพื่อที่จะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด 
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มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อโทรทัศน 

ที่มา : บริษัท นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย)  
 

 แนวโนมในอนาคต 
 รายการประเภทขาวและสนทนาขาวเปนรายการที่มีผูชมรายการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้ง Free TV และ Pay TV ซ่ึงจะ
เพิ่มโอกาสใหผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาวและสาระ ผลิตรายการใหกับสถานีชองตางๆ มากขึ้น อาจจะสงผลใหเกิด
รายการโทรทัศนประเภทตางๆ และสถานีชองใหมเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตามเนื่องจากรายการประเภทสนทนาขาวมผีูผลติหลาย
ราย ดังนั้นผูผลิตแตละรายตองสรรหารูปแบบและความแตกตางในการนําเสนอเพื่อผูชมจะไดรับขาวสารที่ครบถวนจากขอมูลที่
ผานการวิเคราะหแบบรูจริง ซ่ึงจะชวยทําใหวงการทีวีไทยและผูผลิตสามารถกาวขึ้นมาแขงขันในระดับนานาชาติได เชน ผลิต
สารคดี และสารคดีเชิงขาวที่สามารถจําหนายไดทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ นอกจากนี้ ในอนาคตรายการ TV จะ
สามารถเขาถึงผูชมไดใกลชิดและเฉพาะกลุมมากขึ้น  รวมทั้งผูชมจะมีโอกาสในการมีสวนรวมมากขึ้นผานระบบ New Media 
เปนตน  

 
การผลติและการจัดหาผลิตภณัฑเพือ่จําหนาย 
ปจจัยหลักในการผลิตรายการโทรทัศนไดแกชองทางการออกอากาศ (ทั้งใน  Free TV, Cable TV และ Media อื่นๆ ) 

บุคลากร, คาเชาสถานี   สถานที่ที่ใชในการถายทําและอปุกรณที่ใชในการผลิต เปนตน   
 

บุคลากร 
ปจจุบนั บริษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 178 คน บุคลากรสวนใหญเปน

พนักงานประจาํ ซ่ึงไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดอืน นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายตอยอดบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง โดยเนนการปฏิบัติงานรวมกนัเปนทีม และประสานกับกองบรรณาธิการสื่ออืน่ๆ ในเครือ เนชั่น กรุป 
ดังนั้นหากสูญเสียบุคลากรในสวนใด เนชั่น กรุป สามารถจัดหาบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่แทนไดทันท ี เนื่องจากเครือเนชั่นมี
ทรัพยากรบุคคลทีม่ีความพรอมอยูแลวจึงไมสงผลกระทบตอบริษทั สําหรับในกรณีที่รายการทีต่องอาศัยบุคลากรเชีย่วชาญ
เฉพาะดาน บรษิัทจะพิจารณาวาจางเปนกรณี  โดยจายคาตอบแทนตามอัตราตลาด   นอกจากนี้ความรวมมอืและการ
ประสานงานที่ดีในการผลติรายการรวมกับทีมขาวจากสื่อส่ิงพิมพ ภายในกลุมทําใหบริษทัสามารถใชศักยภาพของทีมขาว
คุณภาพของเครือเนชั่น ที่มีความสามารถเฉพาะดานมาใชในการผลิตหรือดําเนินรายการไดหลากหลายรปูแบบ ทําใหสามารถ
รักษาคุณภาพขาว ความนาเชือ่ถอื ไดอยางครอบคลุมทุกประเด็นของขาวที่เกิดขึ้นในแตละวัน รวมทัง้ยังมีความสามารถที่จะ 
ผลิตรายการเพิ่มขึน้ไดอีกในอนาคตโดยไมตองสรรหาบุคคลากรดานขาวเฉพาะดานเพิ่มขึ้น   
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คาจางผูดาํเนนิรายการ 
ผูดําเนินรายการสวนใหญเปนพนกังานประจาํ  บรษิัทจายเงินเดือนเปนคาตอบแทนเหมือนพนักงานฝายการผลิตทั่วไป  

ยกเวนผูดําเนินรายการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จะวาจางเปนกรณีเชนเดียวกับผูจัดรายการอิสระภายนอก (F r e e l a n c e) 
 

คาเชาเวลาออกอากาศ 
ปจจุบนับริษทัเชาเวลาออกอากาศทวีีเฉพาะการออกอากาศสถานีของเนชั่นแชแนลทางสถานีโทรทัศน  TTV  ชอง 1 

เทานั้น สวนขอตกลงในการออกอากาศใน Free TV จะเปนขอตกลงในลักษณะ Time Sharing หรือขอตกลงในการแบงเวลา
หรือรายไดคาโฆษณาระหวางบริษทักับทางสถานี โดยบริษัทเปน Content Provider จึงไมผูกขาดการผลิตหรือรวมผลิตรายการ
ใหกับสถานีใดสถานีหนึ่ง สําหรับในสื่อ New Media  จะมีตนทุนในการดําเนนิงานคอนขางต่าํเนื่องจากเปนการรวบรวม 
Content ที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน เพิ่มขึ้น      

 
สถานที่ใชในการถายทําและอุปกรณที่ใชในการผลติ 
เนื่องจากรายการที่บริษทัผลิตสวนใหญเปนรายการขาว วิเคราะหขาว หรือสนทนาขาว ซ่ึงสวนใหญมีการเชิญผูที่

เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็นในรายการ  ดังนัน้รูปแบบของรายการและสถานที่ทีใ่ชในการถายทําจงึไมซับซอน  โดยสวน
ใหญจะใชสถานที่ภายในของบรษิทัจัดทาํเปนหองสตูดิโอออกอากาศ หรือใชหองขาวในการผลติรายการ  

สําหรับการรายงานขาวแบบเกาะติด สวนใหญจะเปนการออกไปรายงานขาว ณ สถานที่จริง จึงไมมีคาใชจายดาน
สถานที่ ในการถายทํา  

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

- ไมมี   - 

 
งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี  -  
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ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ  
ลักษณะของผลติภัณฑหรือบริการ 
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด (โดยในป 2550 บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด จะโอนรายการวิทยุใหกับ

ทาง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผูดําเนินงาน เพื่อลดข้ันตอน และเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติของ
บริษัท)  ซ่ึงบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปเรชั่น จํากัด  ถือหุน 99.99% โดยดําเนินธุรกิจจัดรายการวิทยุในรูปแบบการ
รายงานขาวดวนทันเหตุการณ และการวิเคราะหขาว ปจจุบันสถานีวิทยุสวนใหญเปนของหนวยงานราชการ เชน อ.ส.ม.ท., กรม
ประชาสัมพันธ, กรมอุตุนิยมวิทยา, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ ฯลฯ โดยจะเปดประมูลคลื่นวิทยุใหแกผูสนใจ
ทั่วไป โดยผูที่ประมูลไดจะผลิตรายการเองหรือนําเวลาที่ไดมาจัดสรรจําหนายใหแกผูผลิตรายการที่สนใจตอไป (Subcontract) 
ซ่ึงเงื่อนไขตางๆ ข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองโดยไมมีสัญญาใดๆ เปนขอผูกมัด ลักษณะของรายการที่ผลิตแบงออกเปนหลาย
ประเภทไดดังนี้ 

1.  รายการที่นําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจ  

เปนรายการเพื่อนําเสนอขาวสารทั้งในและตางประเทศ และรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยใชฐานขอมูลขาวของเครือเนชั่น จึงทําใหสามารถเสนอขาวไดรวดเร็ว ซ่ึงเปนขอไดเปรียบใน
การดําเนินงานที่ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด  นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณบุคคลในขาวประจําวัน รายงานขาว
ตลาดเงิน ตลาดทุน รายงานและวิเคราะหภาวะการซื้อขายหลักทรัพย   ทั้งนี้มีขอตกลงในการจัดสรรรายไดโฆษณาบางสวน
ใหแกผูประมูลสถานีวิทยุ โดยมีเงื่อนไขที่บริษัทไมตองชําระคาเชาเวลาสถานี   

รายการที่บริษัท  เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ผลิตและออกอากาศ ทางสถานีวิทยุ FM.90.5 Mhz. ซ่ึงออกอากาศทุก
วันจันทร – ศุกร วันละประมาณ 8 ชั่วโมง มีดังนี้ 

เวลาออกอากาศ รายการ รูปแบบรายการ 
 08-09.30น. 
 
 
11.30-12.00น. 
19.30-20.30น. 

เก็บตกจากเนชั่น 
 
 

• รายงานขาวเชิงสนทนาครอบคลุม เศรษฐกิจ การเมือสังคม 
พรอมสัมภาษณบุคคล ในชวงขาวเดนประจําวัน Link 
สัญญาณและออกอากาศพรอมกันกับ เนชั่นแชแนล TTV 1 

• รายงานความเคลื่อนไหว ทั้งการเมือง สังคม ตางประเทศ 
• สรุปเหตุการณตลอดวันที่ผานมา พรอมเจาะลึกในทุก
ประเด็นขาว (ออกอากาศหลังรายการเก็บตกจากทางเนชั่น
แชแนล 

09.30-10.00น. 
 
18.30-19.00น 

ชีพจรโลก 
 
 

• เกาะติดสถานการณ รายงานความเคลื่อนไหวเจาะลึกทุก
มุมโลก 

• วิเคราะหทุกเรื่องราวขาวสารรอบโลก 
10.00-11.00น. 
 
11.00-11.30น. 

เงินทองตองรู • ตรวจสอบตลาดหุน ตลาดเงิน และการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนอยางละเอียดกับนักวิเคราะห 

• วิเคราะหขาวสารดานเศรษฐกิจ สนทนากับแขกเชิงธุรกิจ 
พรอมเปดสายไขปญหา 

13.00-14.00น. ออโตเซอรวิส • ไขสารพันปญหา ตอบคําถามสดๆ ทุกประเด็นสงสัย ใน
ทุกเรื่องราวของวงการรถยนตโดยผูเชี่ยวชาญ 

14.00-15.00น. คลินิกคนรักบาน • นําเสนอขาวในแวดวงอสังหาริมทรัพย เปดสายตอบปญหา 
เรื่องบาน โดยผูเชี่ยวชาญ 
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2.   รายการขาวสัน้ตนช่ัวโมง 
เปนการนําเสนอขาวส้ันทุกตนชั่วโมงทุกวัน (ยกเวนชวงถายทอดขาวจากทางสถาน)ี โดยนําเสนอรายงานขาวส้ันทัน

เหตุการณทุกประเภทซึ่งรายงานจากนักขาวทั่วประเทศ  โดยบริษทัมรีายไดจากการโฆษณา และจะจดัสรรตามสัดสวนที่ไดตก
ลงใหกับผูทีป่ระมูลสถานี  สําหรับรายการขาวส้ันตนชั่วโมงทีอ่อกอากาศในปจจุบนั  ไดแก 

ออกอากาศทาง     ลักษณะของรายการ 
สถานีวิทยุ F.M.90.5 Mhz. เปนรายการทีน่ําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจ 
สถานีวิทยุ F.M 95.75 Mhz. เปนรายการทีน่ําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวเหตกุารณตางๆ ที่เกดิขึ้นในปจจุบนั 

และรายงานสายตรงจากชุมชม 
สถานีวิทยุ A.M. 1107 Khz เปนรายการขาวส้ันตนชั่วโมง 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ  
ความไมแนนอนของคลื่นวทิยุที่ไดรับ   และนโยบายของรัฐบาลตอเสถียรภาพของสือ่วทิยุ 
 
การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจวิทยุ 
การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด 
1. การผลติรายการขาวที่มีคณุภาพและทันเหตุการณ 

โดยบริษัทมุงในเรื่องความเปนมอือาชพีของผูผลิตและผูดาํเนินรายการที่เปนบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถ ความ
รวดเร็วและความถูกตองของขาวและประเด็นที่สําคัญตอเหตุการณประจําวัน (Hot Issue) ซ่ึงบริษัทไดเปรียบจากการมี
ฐานขอมลูขาวทีด่ ี และผูดําเนนิรายการที่มีความเชี่ยวชาญและมีไหวพริบในการสัมภาษณแหลงขาวตางๆ และทีมงานที่มี
คุณภาพ 

2. รูปแบบการขายที่หลากหลาย เปน Spot, Package, Sponsor  
รูปแบบการขายโฆษณามีความหลากหลายตามลักษณะของรายการและความตองการของลูกคา เชน อัตราคาโฆษณาใน

การสนับสนุนขาวสั้นตนชั่วโมง การโฆษณาเฉพาะรายการ หรือเปนผูสนับสนุนหลักทําใหลูกคามีทางเลือกสามารถจัดสรรให
เหมาะสมกับงบโฆษณาที่มีอยู ทั้งนี้บริษัทใหสวนลดสําหรับลูกคาที่ลงโฆษณาในลักษณะ “ผูสนับสนุนหลัก” และสําหรับลกูคา
ที่มีการเซ็นตสัญญาในระยะยาว 

 
ภาวะการแขงขัน 
ผูผลิตรายการขาวทางวิทยุตองมีความพรอมทั้งดาน ประสบการณ ความชํานาญ บุคลากร เงินทุนและความสัมพันธกับ

ภาครัฐบาลหรือเจาของสถานี โดยในปจจุบันผูผลติรายการดานการเสนอขาวใหแกสถานีวทิยุตางๆ ไดแก อ.ส.ม.ท. กรม
ประชาสัมพันธ, สํานักขาว INN, วิทยุเนชั่น, แปซฟิก เปนตน โดยมีการแขงขันเพิ่มขึ้น  ทั้งดานคุณภาพ, ลักษณะรายการ และ
รูปแบบของรายการ การเขาถึงกลุมผูฟงเปาหมาย ซ่ึงเปนการแขงขันในลักษณะของกลุมเฉพาะ (Market Segmentation) 
ประกอบกบัในปจจุบันไดมีสถานีวทิยุยอย หรือที่เรียกวาวิทยุชุมชน ซ่ึงพัฒนามาจากการแจงขาวสารกันภายในหมูบาน หรือ
ภายในตําบล กลายมาเปนวิทยุชุมชนที่เกิดขึ้นอยางมากมายในปจจบุันนี้ โดยมีแนวโนมที่จะแบงกลุมผูฟงอยางชัดเจนมากขึน้ใน
อนาคต  ทําใหมีการแยงเม็ดเงินโฆษณาจากผูดําเนนิรายการประเภทเดียวกัน ดังนัน้จะมีการนํากลยุทธดานราคามาใชกนัมากขึ้น 
โดยกลุมลูกคาโดยตรงและ Agency จะมีทางเลือกและอํานาจในการตอรองเพิ่มมากขึน้ โดยจะเลือกรายการที่มี Rating สูง และ
เปนชวง Prime Time และตรงตามเปาหมายมากขึ้น 
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มูลคาตลาดโฆษณาทางสื่อวิทยุ 
จากการสํารวจของ บริษทั นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย)  ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อวิทยุพบวาในป 2549 

ส่ือโฆษณาทางวทิยุมีมูลคาประมาณ 6.5 พนัลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 7% ของคาใชจายโฆษณา
ผานสื่อทั้งหมด โดยในปที่ผานมาถอืวาสือ่วิทยุมอีัตราการขยายตัวคงที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยประมาณ 3% เมื่อเปรียบเทียบกบัป 2548 
อยางไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจส่ือวิทยุจะขึ้นอยูกบัการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเปนหลัก  

 อยางไรก็ตามแมวาอุตสาหกรรมโฆษณาในสื่อวิทยุจะคงที่ แตกลุมบริษทัไดมนีโยบายการเพิ่มรายไดของบริษัท โดย
การใหบริการในสื่อ New Media จึงเปนผลใหบริษทัไดรับรายไดจากสื่อวิทยุและ New Media เพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับป 48 
 
มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อวิทยุ 
 

ที่มา : บริษัท นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย) 
 
แนวโนมในอนาคต 

ธุรกิจวิทยุมีการขยายตัวในระดับคอนขางต่ํา เนื่องจากผลกระทบของความไมแนนอนทางการเมือง, เศรษฐกิจ และจาก
นโยบาย และการดําเนินการที่ไมชัดเจนของรัฐบาลตอวิทยุชุมชน ทําใหสัญญาณออกมาตีกับคลื่นวิทยุตางๆ ทําใหเปนปญหาตอ
การรับฟง และในปจจุบันส่ือทางดานดิจิตอลเปนส่ือที่มาแรงในกลุมคนยุคใหมที่เปนตัวแปรในการดึงงบโฆษณาสวนหนึ่งจาก
ผูลงโฆษณาที่สามารถเลือกใชส่ือตางๆได จึงทําใหการขยายตัวของสื่อวิทยุไมเติบโตมากนัก อยางไรก็ตาม หากวิทยุมี Content 
ที่มีความพรอมและแข็งแกรง และมีกุลยุทธในการดึงดูดกลุมผูฟงและสามารถเขาถึงฐานผูฟงที่ตรงเปาหมายเฉพาะกลุมมากขึ้น
ก็จะทําใหงบโฆษณาในสื่อวิทยุมีแนวโนมที่จะโตขึ้นไดในอนาคต 

 

การผลติหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 
ปจจัยหลักในการผลิตรายการวทิยุไดแก บุคลากร และคาเชาสถานีวทิยุหรืออัตราการแบงรายได ( T i m e  S h a r i n g )  

 
บุคลากร 
กลุมบรษิัทมบีุคลากรดานการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดจํานวน 32 คน สําหรับแหลงขาวไดบริหารจัดการโดยศูนยขาว

ของบริษทัเพื่อเปนศูนยกลางฐานขอมูลทั้งหมดโดยดําเนินการรวมกนัเปนทีมขาวตางๆ   เชน กลุมธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง 
การคาระหวางประเทศ การกีฬา การศึกษา ฯลฯ  สําหรับผูจัดรายการสวนใหญเปนพนักงานประจําซึ่งมีเงินเดือนเปน
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คาตอบแทนเชนเดียวกับพนักงานฝายการผลิตทั่วไป  ยกเวนผูจัดรายการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  บริษัทจะวาจางเปนผูจัด
รายการอิสระโดยใหผลตอบแทนตามอัตราตลาด 

 
 

คาเชาสถานีวิทยุ 
สําหรับคาเชาเวลาสถานีวิทยุเปนขอตกลงของหนวยงานราชการกับผูประมูลเวลา  โดยผูที่ประมูลเวลาไดจะไปจัดสรร

แกผูเชาชวงตอไปหรือจัดหาผูผลิตรายการในชวงตางๆ  โดยมีขอตกลงเกี่ยวกับการแบงรายไดโฆษณา  สําหรับบริษัทเองถือเปน
ผูผลิตในลักษณะ Content Provider โดยไมผูกขาดกับสถานีใดสถานีหนึ่ง 

ขั้นตอนการผลิต 
กลุมบริษัทเนชั่น ไดมีการรวบรวมขาวสารจากแหลงตางๆ อยางครบวงจรไวที่ศูนยกลางเรียกวา “สํานักขาวเนชั่น” ซ่ึงถือ

เปนทรัพยากรที่สําคัญในการผลิตขาวผานสื่อตางๆ ในกลุมบริษัท  สําหรับขบวนการผลิตขาวส้ันตนชั่วโมงนั้น บรรณาธิการจะ
ทําการคัดเลือกหัวขอขาว  รวบรวมเรียบเรียงขาวที่จะนําเสนอ สงใหสถานีทําการออกอากาศตอไป  ในสวนของการจัดรายการที่
นําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวของเหตุการณ บรรณาธิการและผูจัดรายการจะรวมกันคัดเลือกหัวขอที่จะนําเสนอ
และจัดเตรียมขอมูลสนับสนุน โดยผูจัดรายการจะทําการลงเสียงบรรยายที่สถานีและเผยแพรออกอากาศทันที 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-   ไมมี   - 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-   ไมมี   - 
 
 

ธุรกิจ New Media 
ลักษณะของผลติภัณฑหรือบริการ 

เนื่องจากปจจุบันโลกของการสื่อสารเปลี่ยนไป โดยมีการใชเทคโนโลยี อินเตอรเน็ต, โทรศัพทมือถอืมากขึ้น และเกิด
ชองทางการสื่อสารใหมๆ หรือ New Media ซ่ึงเปนสิ่งที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว สําหรับกลุมบริษัทเองในระยะเวลาทีผ่านมา
ไดใหบริการขาวสารผานชองทาง Internet, โทรศพัทมือถือ ซ่ึงนับวนัจะไดรับความนยิมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และ
เขาถึงลูกคาไดเฉพาะกลุม  

ดวยเทคโนโลยี่มีการแขงขันและพัฒนารูปแบบการใชงานที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นในอนาคตคาดวาส่ือ New Media 
จะมีการขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา และเตรียมการผลิต Content  เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการรับชมขาวสารที่หลากหลายนี้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อตอบสนองวิถีการใชชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม 
และความตองการของผูบริโภคโดยผานสื่อใหมๆ เชน Nation News on Mobile ซ่ึงเปนบริการสงขาวธุรกิจ และ ขาวทั่วไปทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ SMS ผานทางระบบมือถือของทุกเครือขาย รวมทั้งรูปแบบบริการสงภาพขาว หรือ
เหตุการณตางๆ และรายงานขาวในรูปแบบ MMS ซ่ึงคงจะเกิดขึ้นไมนานจากนี้เมื่อบริการพื้นฐานของประเทศสามารถรองรับ
ได นอกจากนี้บริษัท ไดรวมมือกับพันธมิตรในสงภาพขาวและรายงานขาวผานชองทางตางๆ เพิ่มขึ้นไดแก เว็บไชต  
Pantip.com  , IPTV  ซ่ึงเปนระบบใหมของ TRUE ที่ทางผูชมรายการสามารถชมรายการสดและรายการยอนหลังไดตลอดเวลา 
นอกจากนั้นบริษัทยังมีการจัดทํา Weblog เพื่อสรางชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการนําเสนอขาวและรวมแสดงความคิดเห็นได
ที่ www.oknation.net/   
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บริษัทคาดวาสือ่เหลานี้จะมกีารเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษทัมีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับสื่อรูปแบบใหม
ดังกลาวอยางตอเนื่อง เชนกัน เพือ่ตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคที่หลากหลายและเพื่อสรางเสริมประสบการณและ
ความไดเปรียบในการเจาะตลาดในอนาคต   
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4. การวิจัยและพัฒนา 
  

 บริษัทใหความสําคัญกับหนวยงานวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเปนฐานขอมูลที่สําคัญใหกับบริษัทใชในการปรับกลยุทธทางการตลาด  เพื่อรองรับการ
แขงขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมีหนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจโดยเฉพาะคือ ฝายพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development Department) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลความเปนไปไดเกี่ยวกับการขยายธุรกิจ
ที่เกี่ยวของ, ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในประเทศ รวมทั้งติดตามพัฒนาการของธุรกิจ
ส่ือรอบโลกโดยอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลชั้นนํา อาทิ World Association of Newspapers (WAN) และ Ifra เปนตน 

 
นอกจากหนวยงานดังกลาวแลวบริษัทยังมีฝายการตลาดที่ติดตามขอมูลทางการตลาดและคูแขงอยางใกลชิด 

โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการลงโฆษณาในสื่อตางๆ และขอมูลการจําหนายหนังสือพิมพในเครือของบริษัทเปรียบเทียบกับ
คูแขง โดยรายงานใหฝายบริหารที่เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลในการปรับกลยุทธทางดานการตลาดให
เหมาะสมตรงกับความตองการของลูกคา สวนขอมูลดานอุตสาหกรรมโฆษณาบริษัทไดรับขอมูลจากบริษัทวิจัยอิสระ
ภายนอก เชน Media Data Resources (MDR) หรือ ACNielsen Thailand เปนตน เพื่อวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของ
อุตสาหกรรม   

 
การแขงขันทางการคาในปจจุบัน ปจจัยที่มีความสําคัญในปจจุบัน คือ ขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทราบปญหาไดลวงหนาเพื่อแกปญหาไดทันตอเหตุการณ อีกทั้งความกาวหนาใน
เทคโนโลยีดานนี้จากตางประเทศไดเขามาในประเทศอยางกวางขวาง สังคมในปจจุบันจึงเปนสังคมที่เปดกวางไรพรมแดน
การแขงขันจึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะในคูแขงเดิมๆ อีกตอไป บริษัทไดตระหนักถึงสถานการณดังกลาววาจะสงผลกระทบตอ
การดําเนินการในอนาคต บริษัทจึงไดใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบสารสนเทศของทั้งองคกรอยางจริงจัง มี
แผนพัฒนาเปนขั้นตอนในทุกๆ สวนงาน เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 

 
ในดานบุคลากร ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคา และมีความสําคัญตอองคกร บริษัทไดมีโครงการพัฒนาบุคลากรใน

ระดับตางๆ อยางตอเนื่อง เร่ิมนําเทคนิคการบริหารงานบุคคลสมัยใหมเขามาใชกับหนวยงานกลุมตางๆ และขยายไปจน
เต็มรูปแบบตามแผนงาน ตลอดจนการปรับวิธีการประเมินผลการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงการจาย
คาตอบแทนในรูปแบบตางๆ แกพนักงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการดึงดูดและจูงใจใหพนักงานที่มีคุณภาพไดอยู
กับบริษัทและเปนทรัพยากรที่มีคาขององคกรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหองคกรมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ และองคกรสามารถสรางการเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ 

5.1.1 สินทรัพยหลักของบริษัทและบริษทัยอย คือ ที่ดนิ อาคารและเครื่องจักรตาง ๆ ที่ใชในการผลติ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

  มูลคาทางบัญชีของสินทรัพยหลักของบริษทัและบรษิัทยอย 
มูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดนิ อาคาร และอปุกรณของบริษทัและบรษิัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพยสินที่ใชเปน มูลคาตามบัญชีสุทธิ  (ลานบาท) 
  หลักประกันการกูเงิน ณ 31 ธ.ค. 49 
ที่ดินและสวนปรบัปรุงทีด่ิน เจาของ ไมมี 602.92 
อาคาร และสวนปรับปรุง เจาของ ไมมี 1,364.19 
เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ ไมมี 125.50 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน เจาของ ไมมี 151.29 
ยานพาหนะ เจาของ ไมมี 39.38 

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ   2,283.28 
สินทรัพยที่ไมไดดําเนินงาน    
สินทรัพยทีไ่มมีตวัตน เจาของ ไมมี 87.83 
อาคารทีไ่มไดใชในการดําเนนิงาน เจาของ ไมมี 274.66 
รวมสินทรัพยที่ไมไดดําเนินงาน   362.49 

คําอธิบายเพิ่มเติม :  
- ที่ดินของกลุมบรษิัทมีทั้งหมดประมาณ 69 ไร แบงเปนสวนของ NMG 45 ไร มีมูลคาตามบัญชี 300.05 ลานบาท และ

ของ WPS ประมาณ 24 ไร มลูคาตามบัญชี 82.53 ลานบาท 
- อาคารสํานักงาน แบงเปนสวนของ NMG ประกอบไปดวยอาคารสํานกังานใหญจํานวน 2 หลัง ที่ถนนบางนา-ตราด ,

พื้นทีอ่าคารสํานกังานเนชั่น ทาวเวอร จํานวนประมาณ 42,716.68 ตารางเมตร ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 
2549 เทากับ 1,047  ลานบาท และอาคารโรงพิมพของบริษัทยอยที่ กม. 29 

- บริษัทยอยของบรษิัททั้งหมด ใชพืน้ที่สํานักงานใหญของบริษัทเปนสํานักงาน ซ่ึงทําการเชาพื้นที่เปนรายป  โดย
บริษัทคิดคาเชาพืน้ที่ในอัตราคาเชาถัวเฉลี่ยในราคาตลาดจากบริษทัยอยเหลานั้น ยกเวน บริษทั ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) ใชพื้นที่ซ่ึงเปนของบริษัทเองที่ โรงพมิพ กม. 29.5  

- เครื่องจักรและอุปกรณสวนใหญเปนของบริษทัยอยคือ WPS ที่ใชสําหรับงานพิมพหนงัสือพิมพ  โดยมมีูลคาทางบัญชี  
ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 98.14 ลานบาท  

- เครื่องตกแตง และอปุกรณสํานักงาน สวนใหญ คือ อุปกรณ Electronic ของ บริษัท  เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น 
จํากัด ซ่ึงมีมูลคาทางบัญชีประมาณ 80.15 ลานบาท , เครื่องคอมพิวเตอร ,และ เฟอรนิเจอร เปนตน 

-  สินทรัพยทีไ่มมีตวัตน คือ คาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร   
- อาคารไมไดใชการดําเนินงาน หมายถึง พื้นทีอ่าคารสํานักงาน Nation Tower ซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 9,110.57  ตาราง

เมตร (ชั้นที ่ 27-30, 36-39) โดยเปนสวน High zone ที่บริษัทยังไมไดเปดใหเชา อยางไรก็ตามในป 2550 บริษัทคาดวา
จะสามารถเปดใหบริการได 
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5.1.1  บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ไมมีตัวตน (ลิขสิทธ์ิหรือสิทธ์ิ) ที่สําคัญในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดที่
สําคัญดังนี้  

     บริษทั เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 

 สิทธิในการพิมพ  ตัวแทนจําหนาย และจดัสงส่ิงพิมพตางประเทศ ไดแก 

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 สิทธิในการขายพื้นที่โฆษณาในหนงัสือพิมพที่

พิมพในประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต) 
4. Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc. 23 ต.ค. 30 บริการดานการพมิพ และเปนตัวแทนจําหนาย

และจดัสงในประเทศไทย 
5. Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc. 22 พ.ย. 37 บริการดานการพมิพในประเทศไทย 

       สิทธิในการเปนตวัแทนจําหนาย  ขายสมาชิกหนังสือตางประเทศ 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc. 1 ต.ค. 38 ตัวแทนจําหนาย , ขายสมาชิก Newsstand 

จัดสงหนังสือพิมพ The Wall Street Journal. 
Asia และ หนังสือ Far Eastern Economic 
Review 

2. Panacea Publishing Asia Limited  9 ม.ค 39 ตัวแทนจําหนาย , ขายสมาชิก Newsstand 
จัดสง หนังสือ Business Traveller  

3. Time Inc. 1 ส.ค. 42 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ Time, Fortune 
4. Reader's Digest Asia – Thailand 13 มิ.ย. 43 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ Reader’s Digest 

(English) และ Reader’s  Digest (Chinese) 
5. Forbes Inc. 1 พ.ค. 43 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ Forbes Asia 
6. PT. Mahapala Mahardika 3 ส.ค. 47 ตัวแทนจําหนาย Newsstand หนังสือ Destin 

Asian 
5. Scientech Asia Holding Sdn. Bhd 1  ก.ค. 47 ตัวแทนจําหนาย Newsstand หนังสือ Fleet 

Auto 
6. Communication Resources Pte Ltd. 1 มิ.ย. 49 ตัวแทนจําหนาย Newsstand หนังสือ LUXX 

Jewellery 
 

หมายเหตุ  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสายธุรกิจดานการศกึษา บันเทิง และตางประเทศ ตั้งแตเดือนม.ิย.2549 
โดยใหบริษัท เนชั่นบุคส อนิเตอรเนชั่นแนล จํากดั เปนแกนหลักในการดําเนินธุรกิจ ทําใหธุรกิจตัวแทนโฆษณาและจัด
จําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ ซ่ึงจากเดิมอยูภายใตการดําเนินการของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) เปลี่ยน
มาให บริษัท    เนชั่นบุคส  อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั ดําเนินการแทน 

ลิขสิทธ์ิที่ไดรับในการจัดพิมพ พอกเก็ตบุค ในป 2549 
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เจาของลิขสิทธ์ิตางประเทศซึ่งใหสิทธิในการแปล และพิมพเปนภาษาไทย เพือ่จัดจําหนายในประเทศไทย เชน 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา เร่ือง 
Amacom 24 ม.ค. 2549 The Ugly Ducking Goes to Work 
Berrett-Koehler Publishers, Inc. 2 ก.พ. 2549 The Laws of Lifetime Growth 
Kodansha Ltd. 10 เม.ย. 2548 Tenshi no naifu 
Scribner, an imprint of Simon & Schuster 26 พ.ค. 2549 Buffettology 
James Patterson/ Linda Michaels, Ltd. 
Pearson Education, Inc 
 
Book 21 Publishing Group 
Woongjin ThinkBig Co., Ltd. 
Harvard Business School Press 
Goldenbough Publishing Co., Ltd/ Shinwon 
Agency Co. 
 
 

6 มิ.ย. 2549 
5 ก.ค. 2549 
 
13 ก.ค.2549 
10 ส.ค.2549 
15 ส.ค.2549 
21 ก.ย. 2549 

Mary Mary 
Little Red Book of Selling, Little Red Book of 
Sales Answers 
Cinderella, the Rich and Snow White, the Poor 
Pet Clothes DIY 
What’s the Big Idea? 
Bunshinsaba 
 

ตัวอยางเจาของลขิสิทธ์ิชาวไทยที่ใหสิทธ์ิในการพิมพและจําหนายในประเทศไทย เชน 
ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา เร่ือง 

นายเอกพงษ ตรีตรง 31 ม.ค. 2549 ทีหลังอยาทํา, ราว ร่ัว รอน 
นางสาวอาภรณ ภูวิทยพันธุ 28 ก.พ. 2549 มัดใจลูกคาดวยสุดยอดการบริการ 
นายนันทขวาง สิรสุนทร 28 ก.พ. 2549 หมุนโลกใหชาลง 
นายอภิชาติ สิริผาติ 1 มี.ค. 2549 ทํางานหนักเทาไร ทําไมไมรวยสักท ี
คณะบุคคลวณีารตันและพอ 17 ม.ีค. 2549 วีณารัตน บนดวงจันทร 
นายพิทักษ ปานเปรม 31 ม.ีค. 2549 ยอนเวลาฆาตกรรม 
นายคริสโตเฟอร ไรท 31 ม.ีค. 2549 ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเขาใจ คนไทยเก็ท 2 
นายพีระพัฒน ตรชีั้น 8 พ.ค. 2549 คูมือรถมือสอง 
นางปริมลาภ ชูเกยีรติมั่น 10 พ.ค. 2549 บัวประดบัในประเทศไทย 2 
นายสังคีต จันทนะโพธิ 1 ส.ค. 2549 ภาษาคาใจ 3 

นายวิทวัส รุงเรืองผล 1 ก.ย. 2549 Marketing Classroom เหนือคูแขงดวยการตลาดเชิง
ยุทธ 

นางสาวกุลนัดดา ปจฉิมสวัสดิ ์ 1 ต.ค. 2549 Just Speak Out! By Nina 

- กรณีที่เปนสัญญาลิขสิทธ์ิในลักษณะการใหบริการการพิมพและเปนตัวแทนจาํหนาย และจัดสงจะเปน
ลิขสิทธ์ิประเภท Roll-Over หรือมีผลบังคับใชตราบเทาที่ยังไมมีการยกเลิกจากฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึง
คาลิขสิทธ์ิจะคํานวณจากสัดสวนตามยอดขายที่เกิดขึน้จริง โดยสัดสวนของแตละสัญญาจะแตกตางกนั
ข้ึนอยูกับความนิยมของแตละผลิตภณัฑ 

- กรณีที่เปนสัญญาลิขสิทธ์ิในการแปลและพิมพ Pocket Book จะตกลงอัตราคาลิขสิทธ์ิจากราคาปกตาม
ปริมาณการพิมพหรือยอดขายที่ตกลงกัน ซ่ึงเปนวิธีการคํานวณทั่วไปในธุรกิจ Pocket Book 
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บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. Sanrio (H.K.) 1 ต.ค. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ

ส่ิงพิมพ ไดแก Sanrio 
2. Kingfisher Publications Plc 
 
 

1 มี.ค. 47/ 
24  ส.ค. 48 

ผูผลิต ผูพิมพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
ส่ิงพิมพ ไดแก 1,000 Years of  Famous People 

3 Telescreen BV 1 มี.ค. 47 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
Han Christain Anderson – The Fairytaler 

4. Casterman 14 พ.ค. 47 ผูผลิต ผูพิมพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
ส่ิงพิมพ ไดแก Tin Tin 

5. Egmont UK Limited 4 เม.ย. 48 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
Captain Fact’s Series 

6. Allegra Publishin 26 ก.ค. 48 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
My Money 

7. Parramon 15 ก.ค. 48 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
My name is 

8. Egmont Franz Schneider Verlag 6 ธ.ค. 48 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
No Boys 5-8 

9. Editions Larousse 31 ส.ค. 49 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
Mes Petites Encyclopedia III 

10. Warner Bros.  
 
 

1 มี.ค. 49 ผูผลิต ผูพิมพ และจดัจําหนายหนังสือและ
ส่ิงพิมพภายใตลิขสิทธ์ิ Warner Bros. ไดแก 
Scooby-Doo 

11. Darling Kindersley Ltd. 20 ก.ค. 49 ผูผลิต ผูพิมพ และ จัดจําหนายหนังสือ ไดแก  
How nearly everything was invented by 
brainwaves 

12. Scholastic Ltd. 
 

1 มิ.ย.49 
  

ผูผลิต ผูพิมพ และ จัดจําหนายหนังสือ 
 ไดแก Airy Fairy 5-6 

13. Simon & Schuster 21 เม.ย. 49 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือ  
ไดแก  Hardy Boy 

14. Wendy Pye Publishing Ltd. 1 มิ.ย. 49  ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก
The Nature Library Series III 

15. The Salariya Book Co.,Ltd. 31 ส.ค.49 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือ ไดแก  
Whiz Kids, Explosion Zone, You wouldn’t 
want to be 
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บริษัท เนชั่น  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

สิทธิในการผลิต , พิมพ และจัดจําหนาย ส่ิงพิมพตางประเทศที่สําคัญไดแก 
ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 

1. The British Broadcasting Corporate 20 พ.ย. 36 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายส่ือการสอน
ภาษาอังกฤษของ BBC ทั่วโลก 

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

3. Kodansha 31 ก.ย. 37 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Chobits, Speed King , Kigochan Smile ฯลฯ 

4. Shogakukan, Inc.  เม.ย. 37 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูนโดรา
เอมอน, 20 th Century Boys, Pluto, Monster 

5. Futabasha  30 เม.ย. 38 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Crayon Shinchan 

6. Prentice Hall Regent 31 ธ.ค. 39 ใหสิทธิเปนผูผลิตซํ้า ผูจําหนาย ผูเผยแพรกระจาย
ภาพและเสียงผานสื่อโทรทศัน และวิทยุ ผูทําการ
โฆษณาผลิตภณัฑ 

7. I.T.Planning, Inc. 1 เม.ย. 41 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือการตูน เชน 
Vagabond, REAL, SlamDunk 

8. Toei Animation Enterprises Ltd. 12 ม.ค. 44 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสี ดิจิ
มอน และเมจิเคิลโดเรมี 

9. Shodensha 1 พ.ค. 44 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Paradise Kiss 

10. TIGA Ltd. 25 ม.ค. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจดัจําหนายสมุดภาพระบายสี
มอนสเตอรฟารม 

11.Tsuburaya Chaiyo Ltd. 14 ก.พ. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจดัจําหนายสมุดภาพระบายสี
อุลตราแมน, หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย 

12. Vithita Animation  มิ.ย. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายสมุดระบายสีชุด  
ปงปอนด 

13. Chaiyo Production Ltd. 1 ก.ย. 45 ผู ผลิ ต  ผูพิ มพ  และจัดจํ าหน า ยสิ่ งพิ มพ ของ 
Hyperbottz 

14. Kadokawa 1 เม.ย. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือการตูน เชน 
Brain Power จักรกลลางโลก 

15. Animation International Ltd. 1 ธ.ค. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสีชุด  
Cyborg Kurochan 

16. Factory Studio 
 

 ก.ย. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก อภัยมณีซากา, มีดที่ 13 

17. Gakken ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง What a Lovely Day 



 51

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
18. Daiwa Shobo ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือวรรณกรรม

เยาวชนเรื่อง ดารมา เจาตูบแสนรกั 
 

19. Media Factory ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง ชีวิต 150 ซม. 

20. Square Enix ต.ค. 48 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Pupuwa 

 
นโยบายการลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท 
 ณ 31 ธันวาคม  2549 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจตาง ๆ รวม 587.84 ลานบาท         
แยกเปน ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพมูลคารวม 446.20  ลานบาท  , ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงมูลคารวม 22.33 ลาน และธุรกิจอื่น
ในกลุมใหบริการขาวสารขอมูล รวม 49.06 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยรวม 498.65 ลานบาท หรือรอย
ละ 9.14 และเงินลงทุนในบริษัทรวม รวม 19.94 หรือรอยละ 0.003   ของสินทรัพยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ
ลงทุนและเขาบริหารบริษัทดังกลาว   โดยสงกรรมการเขารวมบริหารงาน     

นโยบายการลงทุน 
  บริษัทฯ ไมเนนการลงทุนในสินทรัพยถาวร (Hardware) แตจะเนนการใหบริการในฐานะเปนผูใหบริการขอมูล    
ขาวสาร หรือ Content Provider ซ่ึงสามารถใหบริการไดในทุกๆ ส่ือ และจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจ       
หลักเทานั้น โดยแบงการลงทุนออกเปน 2 ประเภทคือ 

(1) การลงทุนเพื่อขยายเครือขายธุรกิจหลักใหครบวงจร  โดยบริษัทรวมกําหนดนโยบายและเขาไปมีสวน
รวมในการบริหาร   ซ่ึงแยกเปน 2 กลุมธุรกิจหลักและ 6 สายธุรกิจยอยดังนี้ 
  ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 
  ประกอบดวยสายธุรกิจ 6  สาย   ดังนี้ 

5. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย เปนผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ , 
กรุงเทพธุรกิจ Bizweek , สํานักพิมพ บิซบุคส 

6. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ 
นิตยสาร    เนชั่นสุดสัปดาห 

7. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น และ เนชั่น     
จูเนียร 

4.     สายธุรกิจ กิจกรรมพิเศษ และฉบับพิเศษ  ดําเนินธุรกิจใหบริการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  และ
จัดทําส่ิงพิมพฉบับพิเศษใหกับบริษัทตาง  ๆ เนื่องในโอกาสพิเศษเพื่อเผยแพรกิจกรรมที่เปน
ประโยชนใหกับสาธารณชน หรือเนื่องในโอกาสพิเศษ ใหแกบริษัทตาง ๆ ที่ตองการสรางความ
แตกตางจากการประชาสัมพันธปกติ 

  โดยทั้ง 4 สวนธุรกิจรวมกันอยูภายใต บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

5. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายส่ิงพิมพ
สําหรับเด็กเพื่อการศึกษาและบันเทิงโดยไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ , ผลิตหนังสือเลมใน
นามของสํานักพิมพเนชั่นบุคส โดยไดรับลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งธุรกิจ
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สอนภาษาอังกฤษในนาม Direct English โดยอยูภายใตการบริหารงานของบริษัทยอย ไดแก 
บริษัท เนชั่นเอ็กมอนท เอ็ดดูเทนแมนท (NEE) , บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท (NED) และ 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล (NBI) โดยมี NBI เปนแกนของกลุมธุรกิจ  

6. ธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส 
(ประเทศไทย) จํากัด (WPS) โดยใหบริการพิมพหนังสือพิมพ และหนังสืออื่น ๆ ไดแก การตูน  
พ็อคเก็ตบุคส และนิตยสาร รวมถึงงานพิมพที่มีคุณภาพอื่น เปนตน  โดยในป2549 WPS ไดมี
พันธมิตรดานการพิมพมารวมลงทุนดวย ในสัดสวนรวม 15.50% ไดแกกลุมอักษรเจริญทัศน  
ผูจัดพิมพแบบเรียนรายใหญ , กลุมสยามสปอต และ กลุมอัมรินทรพร้ินติ้ง โดยการรวมลงทุน
ดังกลาวกอใหเกิดประโยชนจากการรับงานพิมพรวมกัน  เพื่อเปนการใชทรัพยสินใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย   

ในป 2550  WPS ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนใชชื่อวา Kyodo Nation Printing Services Co., Ltd. โดย
เปนการรวมทุนในอัตราสวน 49% , บริษัท Kyodo Printing Co., Ltd. (จากญี่ปุน)  ถือหุนในอัตราสวน 49% และบริษัท 
San-Mic Trading (Thailand) Co., Ltd. ถือหุนในอัตราสวน 2%  โดย WPS จะลงทุนดวยเครื่องจักรและอุปกรณในสวนที่
เกี่ยวของกับการงานพิมพ Commercial printing  ไดแกการพิมพ Magazine และ Pocket Book ทั้งในและตางประเทศ แตไม
รวมการพิมพหนังสือพิมพ  (ซ่ึงจะยังคงดําเนินงานโดยบริษัท WPS  เอง)  ซ่ึงการรวมทุนจะเปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยสินเพิ่ม และเปนการขยายตลาดการใหบริการยังตางประเทศ (export) รวมทั้งเปนการรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพ และการใหบริการดานงานพิมพจากการใชเทคโนโลยี่รวมกัน    

   ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 

   ดําเนินงานภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซ่ึงเปนเจาของและ
ผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวที่ทันตอเหตุการณ เจาะลึก และ
วิเคราะหเนื้อหาอยางเปนกลาง  นอกจากนี้ยังเปนผูใหบริการขอมูลขาว (Content Provider) โดยผลิตรายการและรวมผลิต
รายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตาง ๆ ทั้ง Free TV ไดแก  ชอง 3 , ชอง 5, ชอง 7,  ชอง 9, ชอง 11 และผลิตรายการ
โทรทัศนใหกับสถานีโทรทัศนไททีวี ชอง 1 , สถานีขาวทองถิ่น (จังหวัดเชียงใหม)  WE TV 9  และนําภาพไปออกอากาศ
ทาง NAT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผานระบบดาวเทียม นอกจากนี้บริษัทไดเพิ่มทางเลือกในการรับ
ขอมูลขาวสารใหกับผูชมรายการผานทาง New Media โดยระบบ IPTV ของ True  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการ
บริโภคขาวสารในอนาคต โดยผูชมสามารชมรายการสดและยอนหลังที่ Nation Channel ผลิตไดตลอดเวลา   รวมถึงการ
ดําเนินงานของบริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัดในการผลิตรายการวิทยุใหกับสถานีตาง ๆ เชน F.M. 90.5, F.M. 90.75 
A.M 1107  

  (2)  การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

  ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทที่เกี่ยวของรวม 9.23  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1  
ของสินทรัพยรวม  สําหรับนโยบายการลงทุนในอนาคตบริษัทมีแผนกระจายความเสี่ยงในการลงทุน หากจําเปนตองลงทนุ
จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก (Core Business)  คือกลุมธุรกิจส่ิงพิมพ หรือกลุมธุรกิจส่ือโทรทัศน
และวิทยุ โดยบริษัทจะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยการหาผูรวมลงทุน  ในลักษณะบริษัทรวมทุน  เพื่อลดภาระ
ตนทุน และในขณะเดียวกันก็ไดรับความรวมมือ หรือไดงานจากพันธมิตรผูรวมลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงเมื่อมีกําไร บริษัทก็จะ
ไดรับในรูปของเงินปนผลในอนาคต เปนตน 
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 การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ จะควบคุมและกําหนดนโยบายของบริษัทยอยโดยจะสงกรรมการของ NMG ไปเปนกรรมการ  ใน
บริษัทยอยจํานวน 3-4 ทาน และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทยอยจะตอง  
เสนอเรื่องและขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน   สําหรับกรณีที่เปนบริษัทรวม  บริษัทฯจะสง        
กรรมการเขาไปเปนตัวแทนเฉลี่ย 1-2 คน สวนบริษัทอื่นหรือบริษัทที่เกี่ยวของ จํานวนกรรมการที่สงไปจะขึ้นอยูกับ
สัดสวนการถือหุนของบริษัท  
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6. โครงการดําเนินงานในอนาคต 
ในป 2550 บริษัทยังคงมุงเนนดําเนินการบริหารตามสายธุรกิจอยางตอเนื่อง พรอมทั้งติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของแตละสายธุรกิจในปที่ผานมาและปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพที่ดีย่ิงขึ้น  เชน การประสาน
พลังทางธุรกิจ (Synergy) ซ่ึงเปนจุดแข็งของบริษัทที่มีการรวมมือกันในทุกๆ ส่ือที่หลากหลายโดยถือผลประโยชนสูงสุด 
โดยกลยุทธในป 2550 บริษัทไดเนนแบงสายธุรกิจ ตามกลุมลูกคา และการเติบโตแตละสาย โดยมุงตอบสนองการบริโภค
ของลูกคาแตละกลุมโดยมีการพัฒนาธุรกิจจาก Print Media  เพียงอยางเดียวสูการเปน Multimedia มากขึ้น เพื่อตอบสนอง 
ความตองการของผูบริโภคขอมูลขาวสารของกลุมลูกคาแตละประเภท ในขณะที่ยังคงเนนเรื่องการบริหารคาใชจายอยางมี
ระบบและรัดกุม เพื่อเตรียมความพรอมและรองรับความไมแนนอนที่เกี่ยวกับสถานการณดานการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ 
และการปรับตัวของเทคโนโลยี ที่อาจเกิดขึ้น 

ดานสายธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง  
จากการที่กลุมบริษัทไดมีความเชี่ยวชาญในการเปน Content Provider และมีทีมงานที่มีความสามารถ ซ่ึงในปที่

ผานมาบริษัทขาดโอกาสในเรื่องชองทางการเผยแพรขาวสาร  แตในป 2550  โอกาสทางธุรกิจไดเปดกวางมากขึ้น โดยมี
ชองทางในการเผยแพรรายการ สาระ ความรูตางๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมายไมวารายการทาง Free TV หรือชองทาง Broadband 
Internet  Cable TV หรือ Satellite TV  ซ่ึงคาดวาการแขงขันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นการพัฒนาคุณภาพรายการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูรับชม โดยเฉพาะรายการประเภทขาว รายการสนทนาขาวที่มีเพิ่มมากขึ้น ความรวมมือ
ระหวางสถานีและผูผลิตรายการเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเปดเสรีในอนาคต  และปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จได ข้ึนอยู
กับการทํารายการที่ตรงตามความตองการของตลาด สรางความพึงพอใจใหกับผูชม อันนํามาซึ่งรายไดของธุรกิจ  ซ่ึงแสดง
ถึงความเปนมืออาชีพของบริษัท   

ดาน New Media   
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา content  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุม

ผานสื่อ New Media  เชน Nation News on Mobile, Broadband Internet และเพื่อตอบสนองตอยุคของการเสพขอมูล
ขาวสารที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของ New Media  อยางตอเนื่อง โดยบริษัทมีนโยบายที่จะทดรองและ
พัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ เพื่อสรางความไดเปรียบในการเจาะตลาดในอนาคต  

ดานธุรกิจการพิมพ  
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดย NMG ถือหุน 84.50% ไดจัดตั้งบริษัท

รวมทุน (Joint Venture)  กับ Kyodo Printing Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่  18 มกราคม 2550 ภายใตชื่อ บริษัท 
เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 350 ลานบาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 
25%  สวนที่เหลือจะชําระภายในไตรมาสที่ 2 โดยบริษัทรวมทุนนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหบริการพิมพ Commercial printing 
อาทิ การพิมพ magazine  ทั้งในและตางประเทศ  โดยการรวมทุนครั้งนี้บริษัทไดรวมทุนโดยการจําหนายเครื่องจักรและ
อุปกรณที่ยังใชงานในการผลิตยังไมเต็มที่ ออกไปใหกับบริษัทรวมทุนใหมแทนการลงทุนโดยใชเงินสด ซ่ึงจะทําใหเกิด
การใชประโยชนจากทรัพยสินเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศกอใหเกิดความรวมมือ
ทางเทคโนโลยีที่จะพัฒนา  คุณภาพและการใหบริการดานงานพิมพใหดีข้ึนในอนาคต  โดยบริษัทรวมทุนดังกลาวจะเริ่ม
ดําเนินงานไดภายในเดือน เมษายน 2550  
 ดานธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  

ไดปรับโครงสรางระหวางบริษัทยอยในกลุมเพื่อใหการประกอบธุรกิจในอนาคตของสายธุรกิจนี้เกิดผล
ประโยชนสูงสุด และรองรับการเติบโตและการขยายฐานใหบริการที่หลากหลายในอนาคต รวมทั้งทําใหเกิดความชัดเจน
ในการบริหารภายในกลุมบริษัทและในดานความสัมพันธกับบริษัทแม (NMG) ย่ิงขึ้น 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
- ไมมี- 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท  
ทุน 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 2,500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 250 ลานหุน       

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 1,647,729,960 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 164,772,996 หุน       
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

(2) หุนกู 
ในป 2547 บริษัทไดออกหุนกูจาํนวน 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 โดยชําระคืนเงินตนในวนัที่ 26 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 500 ลานบาท และ วนัที่ 26 กุมภาพันธ 2552 
จํานวน 500 ลานบาท 

ในการนี้ บริษทัตองปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดสทิธิหุนกู ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวกับการรกัษาอัตราสวน
ทางการเงินตามงบการเงินรวม โดยผูออกหุนกูจะตองดํารงอัตราสวนของหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) 
เปนอัตราสวนไมเกิน 2.5:1  ณ วันสิน้งวดบัญชีรายไตรมาสตลอดอายุหุนกู และ ไมจายเงินปนผลตลอดอายุหุนกูดังกลาว 

 (3) พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต 
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 มนีาคม 2545 ผูถือหุนไดมมีติอนมุัตใิหออกใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซือ้

หุนสามัญชนิดไมมมีูลคาใหกบัผูถือหุนเดิมจาํนวนไมเกิน 40,391,588 หนวย แตไดจดัสรรแลวรวม 39,426,525 หนวย โดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสทิธิ หนึ่ง (1) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญไดหนึ่ง (1) หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดงสทิธิมีอายุ หา 
(5) ป สามารถใชสิทธิไดปละสี่ (4) ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม วนัที ่15 มิถุนายน วันที่ 15 กันยายน และวันที่ 15 ธันวาคม ของป 2546-
2550 โดยใชสิทธิครั้งแรกในวนัที่ 16 มิถุนายน 2546 และสามารถใชสิทธิคร้ังสุดทายไดในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ณ 31 ธันวาคม 
2549  ใชสทิธิไปแลวจํานวน  436,815 หนวย คงเหลือ 38,989,710 หนวย 

สรุปพันธะผกูพันของบริษัทในการออกหุนสามัญสําหรับการใชสทิธิดังกลาว ณ 31 ธันวาคม 2549 สามารถจําแนกได   ดังนี ้
 จํานวนหุนท่ีสาํรองไว (หุน) 

1. สํารองเพื่อเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัด ซึ่งไดรับอนุมติัจากที่ประชุมสามัญประจาํปผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2543  วันที่  7 เมษายน 2543 และวันที่ 24 เมษายน 2549 

30,237,294 

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนสามญั ตอ 1 ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งผานมติทีป่ระชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2545 วันที่ 25 มีนาคม 2545  

38,989,710 

3. ตามมติทีป่ระชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 24 เมษายน 2549 ไดอนุมติัใหออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิโครงการ(ESOP 3) ที่เสนอขายใหแกกรรมการและพนกังานในระดับผูบรหิารของ
บริษัทและบริษทัยอย (โดยหุนสวนนี้ยังไมไดย่ืนขออนุญาตจาก กลต. หากบริษทัไมไดย่ืน
ภายในระยะเวลา 1 ปบริษทัจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหม  

16,000,000 

รวม ภาระผูกพันการออกหุนในอนาคต 
บวก ทุนจดทะเบยีนที่ชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2549 

85,227,004 
164,772,996 

รวม จาํนวนหุนทีชํ่าระแลวและจํานวนหุนทีม่ีภาระผูกพันการออกหุนในอนาคต 
 หุนจดทะเบียนของบริษัท 

250,000,000 
250,000,000 
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8.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบยีน 5 มกราคม 2550  
กลุมผูถือหุน 

 
จํานวนหุนท่ีถือ รอยละ 

1. นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ 26,550,000 16.11 
2. นาย ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 16,158,640 9.81 
3. นายสุทธิชัย แซหยุน 14,600,054 8.86 
4. American International Assurance Co., Ltd. ( 2 accounts ) 13,633,038 8.27 
5. Dow Jones & Company, Inc., New York 12,000,000 7.28 
6. นายทวีฉตัร จุฬางกูร 11,689,900 7.09 
7. นายสําเริง มนญูผล 5,770,500 3.50 
8. นายนิวัตน แจงอริยวงศ 4,485,878 2.72 
9.นางสุภาภรณ ช่ืนวิจิตร  3,641,911 2.21 
10. บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3,304,021 2.01 
บริษัท ศูนยรับฝาก หลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก / อ่ืนๆ 52,939,054 32.14 

รวม 
 

164,772,996 
 

100.00 
หมายเหต ุ
กลุมผูถือหุนที่จัดอยูในกลุมเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกัน ไดแก  
นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ  
นายสุทธิชัย แซหยุน  
Dow Jones & Company, Inc., New York 
โดยมีหุนรวมกัน  42,758,694 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.95 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด 
 

8.3 นโยบายจายเงินปนผล 
บริษัทมนีโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไมเกนิรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน 

ความจาํเปน ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต   
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คําอธิบายเพิ่มเติมของโครงสรางการจัดการ 
 1. บรษิัทไดปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจใหมเปน  7  สายธุรกิจหลัก  ประกอบดวย 

1. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
                        ผลิตหนังสือพิมพ The Nation  และนิตยสารเนชั่นจูเนียร 

2. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
                ผูผลิตหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ , หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek  

         สํานกัพิมพ Bizbook เก็ตบุคสดานธุรกิจ 

3. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย     
 ผลิตหนังสือพิมพคมชัดลึก และเนชั่นสุดสัปดาห 

4. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบบัพิเศษ 
เปนผูผลิตสื่อส่ิงพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชาสัมพันธโอกาสพิเศษตาง ๆ ของบริษัทที่
ตองการความแตกตางในการประชาสัมพันธ เชน ครบรอบป บริษัท  เปดโรงงานใหม  แนะนําสินคาใหม 
โดยนําเสนอเปนหนังสือหรือส่ิงพิมพฉบับพิเศษในรูปลักษณตาง ๆ   
เปนผูผลิตกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ใหกับบริษัท ที่ตองการเผยแพร กิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับสาธารณชน
และสื่อสารใหตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด    

5. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
         ผลิตและจาํหนายผลิตภณัฑเพื่อการศึกษาและบันเทิงสําหรับเดก็   ผลิตหนังสือในนามสํานักพิมพ          
        เนชั่นบุคส     ธุรกิจสอนภาษาตางประเทศและทักษะการสื่อสาร ตลอดจนธุรกิจตวัแทนขายโฆษณาให 
        ส่ิงพิมพตางประเทศ 
        สายธุรกิจนี้ อยูภายใตการบริหารของบริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็ดดู 

         เทนเมนท จํากัด    และบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

6. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง 
เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล  ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในโทรทัศนสถานีตางๆ     
และ ผลิตรายการวิทยุ, New Media 

7. สายธุรกิจดานการพิมพ 
        ธุรกิจรับจางพิมพ  โดยรับงานพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพ แมกกาซีน หนังสือ Pocket Book ฯลฯ 

โดยแตละสายธุรกิจประกอบดวย  กรรมการอํานวยการ (President)  ซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของแตละสายธุรกิจ 
บรรณาธิการ (Editor)  ฝายขาย  ฝายการตลาด และฝายจัดจําหนาย รายงานโดยตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ (Group 
President)  

2.   สายธุรกิจทั้ง 7 สาย   ดูแลภาพรวมโดยกรรมการผูจัดการใหญ  (Group President)  ซ่ึงรายงานโดยตรงตอ
ประธานกรรมการบริหาร (Chairman) 

3.   กองบรรณาธิการแยกตามสื่อข้ึนตรงกับ กรรมการอํานวยการ (President)   สําหรับดานนโยบายการนําเสนอ
ขาวจะปรึกษากับบรรณาธิการเครือเนชั่น (Group Executive Editor) 

4.  หนวยงานสนับสนุนสวนกลางของทั้งกลุมบริษัท ประกอบดวย  กองบรรณาธิการกลาง แผนกการเงิน, บัญชี,  
เครดิต,  IT     Center, ตรวจสอบภายใน, พัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ, ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ,  จัดจําหนาย,  จดัซ้ือ, 
ทะเบียน  และธุรการโฆษณา ข้ึนตรงกับ กรรมการผูจัดการใหญ  (Group President) 
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9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท 

โครงสรางกรรมการบริษทัประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
1.คณะกรรมการบริษัท 

มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ 
2. นายธนะชัย  สันติชัยกูล รองประธานกรรมการ 
3.นายปกรณ บริมาสพร  กรรมการอิสระ  
4. นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระ  
5. นายนิวัตน แจงอริยวงศ 
6.นายนิสสัย เวชชาชีวะ  
7.นายโยธิน เนื่องจํานงค 
8.นายสุทธิชัย แซหยุน 
9.นายพนา จนัทรวิโรจน  
10.นายอดศิักดิ์  ลมิปรุงพัฒนกิจ 
11.นายณรงคศักดิ ์โอปลันธน 

กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพนัธ 2550 ใหเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท
ใหมเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานเปนดงันี้  

นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ นายสุทธิชัย แซหยุน นายธนะชัย สันติชัยกูล 2 ใน 3 คนลงนามรวมกันพรอมประทับตรา
สําคัญ หรือ นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ นายสุทธิชัย แซหยุน นายธนะชัย สันติชัยกูล คนใดคนหนึ่งลงนามรวมกับนายพนา 
จันทรวิโรจน หรือ นาย อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ รวมเปน 2 คน พรอมประทับตราสําคัญ 

 
โครงสรางคณะกรรมการบริษทั 
 1. คณะกรรมการของบริษทัมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวยกรรมการอิสระ (Independent Director) 
จํานวนไมนอยกวา 3 คน จํานวนที่เหลือเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร(Executive Director) และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
(Non-Executive Director)  

2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรคุณสมบัติ ของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามเกณฑทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดาน ที่หลากหลาย เปนประโยชนกับบริษัท มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ สนใจในกิจการของบริษัทอยางแทจริง และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถอุทิศ
เวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่  
 3. คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได 
 4. กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการอํานวยการ สามารถเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ไดไม
เกิน 5 บริษัทโดยการดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาว ตองแจงใหคณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ 
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 5. กรรมการของบริษัทจะไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแขงของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ไดเปดเผยรายชื่อ 
บริษัทประเภทของธุรกิจ และตําแหนงที่กรรมการของบริษัทไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นไวในทะเบียนประวัติ
กรรมการ  
 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 1. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

2. ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เชน วิสัยทัศนและภารกิจ 
กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) 
ใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

3. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ใหความเห็นชอบนโยบาย ดังกลาว
พรอมทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. สงเสริมใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึง
มาตรฐานดานจริยธรรม ที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกลาวอยางจริงจัง 

5. พิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ พิจารณาการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของ
ผลประโยชน โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ สําหรับผูมี
สวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน และ
โปรงใส  

6. จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบาย และจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกลาว และมีการทบทวนระบบตางๆอยางสม่ําเสมอ  

7. กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝาย
จัดการเปนผูปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจาํ จัดใหมกีารทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และในทุกๆระยะเวลาทีพ่บวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในทิศทางทีก่าํหนด ตลอดจนใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติตางๆ  
 
กรรมการอิสระ(Independent Director) 
 กรรมการอิสระคือกรรมการที่เปนอิสระจากผูถอืหุนใหญหรือกลุมของผูถือหุนใหญ ผูบริหาร ของบริษทั 
กรรมการอิสระของบริษทัมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชาํระแลวของบรษิทั บรษิัทในเครือ บริษัทรวม หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติ
บุคคลอื่นที่มีความขัดแยง  ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถอืโดยผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลกัทรัพย  

2. ไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ไมเปนลูกจางหรอืพนักงาน หรือที่ปรึกษาดานอืน่ใดทีไ่ดรับผลตอบแทน
ประจําจากบรษิัท หรือเปนทีป่รึกษาสวนตัวของผูมอีํานาจบริหารของบริษัท บริษทัในเครือ บรษิัทรวม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงโดยตองไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป  
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3. ไมมีความสัมพนัธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา คูคา เจาหนี้การคา ลูกหนี้การคา เจาหนี้เงนิกู ลูกหนี้เงินกู เปนตน 
รวมทั้งไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน และการบริหารงานของบริษทั 
บริษัทในเครือ บรษิัทรวม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความ เปนอิสระ 

4. ไมเปนญาติสนทิหรือมีความสัมพันธอื่นทีอ่าจทาํใหขาดความเปนอสิระกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท บรษิัทในเครือ บริษทัรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกรรมการ หรือ ผูถือหุนรายใหญ 

การประชมุคณะกรรมการ 
 -  บรษิัทฯกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยางนอยปละ 4 คร้ังโดยแจงกําหนดการประชุมตลอด
ทั้งปเปนการลวงหนา แกกรรมการทุกทานเพือ่สามารถจัดเวลาเขารวมประชุมได 

        -   ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ 
 - บรษิัทเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมของคณะกรรมการได โดย
เสนอผานประธานกรรมการ 
 -  หนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวาระการประชุม จะสงใหแกกรรมการกอนวนัประชุมไมนอยกวา 7 วัน ยกเวน
กรณีเรงดวน ฉุกเฉิน  
 -  บรษิัทจะจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการเปนการลวงหนา เพื่อประกอบการพิจารณา หาก
กรรมการทานใดตองการขอมลูเพิม่เติมสามารถขอไดที่เลขานุการบรษิัท  

        - บริษทัฯมนีโยบายใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารมีโอกาสทีจ่ะประชุมกันเองเพื่ออภปิรายปญหาเกี่ยวกับการ
จัดการทีอ่ยูในความสนใจ โดยไมมฝีายจัดการรวมอยูดวย  

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองโดยรวม และ/หรือ เฉพาะเรื่อง เปนประจํา เพื่อ
รวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ  
  
2.คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

มีรายชื่อดังตอไปนี้  

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.นายปกรณ บริมาสพร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการตรวจสอบ 
3.นายนวิัตน แจงอริยวงศ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ชวยงานของคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบัติ
หนาที่รับผิดชอบในการสอดสองดแูลคุณภาพและความนาศรัทธาของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน  
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั 

โครงสรางกรรมการตรวจสอบและการประชมุ 
คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน   กรรมการแตละทานตองเปน

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร สามารถใชดุลพินิจของตนอยางเปนอิสระ และสามารถอานและเขาใจพื้นฐานของงบการเงิน
ซ่ึงจําเปนตองมีในการทําหนาที่กรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองมีความรูความชํานาญ
ทางการบัญชีหรือการจัดการดานการเงินที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   คณะกรรมการ
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ตรวจสอบสามารถติดตอส่ือสารโดยตรงกับผูสอบบัญชีภายนอก  ผูตรวจสอบภายใน  และฝายจัดการของบริษัท   
คณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ   ประธานกรรมการตรวจสอบมีหนาที่
จัดการประชุม  ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  ใหความเห็นชอบกับวาระการประชุม  ตลอดจนรายงานผลการประชุม
ใหคณะกรรมการบริษัททราบสม่ําเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง  หรือมากกวาหากจําเปน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตองประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก  ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการอยางนอยปละครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระ อาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่น ที่นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ
มีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยูในตําแหนงได
เพียงเทาที่วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน   

บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบรษิัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป)  ที่ถูกตองและเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ

ของบริษทัอยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม  เพียงพอ  และมี

ประสิทธิภาพ 
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ   และมี

ประสิทธิภาพ 
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  ประสานงานกบัผูสอบบญัชี

เกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  และปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ 
และประเด็นที่ผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ 

6. พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอดสองดูแล   ฝายจัดการมีหนาที่รับผิดชอบตอการจัดเตรียมงบการเงินของ
บริษัท   และผูสอบบัญชีภายนอกมีหนาที่ตรวจสอบงบการเงินดังกลาว    คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบรวมกันวา  ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนขอมูล
ความรูเร่ืองบัญชี  การตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน     และกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทมากกวา
คณะกรรมการตรวจสอบ    ฉะนั้นบทบาทการสอดสองดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไมไดใหประกันเปนพิเศษในงบ
การเงินและขอมูลการเงินที่บริษัทนําเสนอใหกับผูถือหุนและบุคคลอื่นๆ 

3. คณะกรรมการบริหาร  
มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

           ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.นายธนาชัย   ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการบริหาร 
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2.นายสุทธิชัย  แซหยุน บรรณาธิการอํานวยการ  (Editor in Chief) 
3.นายธนะชัย  สันติชัยกูล กรรมการผูจัดการใหญ  (Group President) 

ขอบเขตอาํนาจหนาที่ของกรรมการบริหาร 

1. มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการ และกําหนดกลยุทธทางธุรกิจใหดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งนําเสนอนโยบาย งบประมาณ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจและแผนงาน ตอคณะกรรมการบริษัท 

2. มีอํานาจอนุมัติ และหรือเห็นชอบการดําเนินการใดๆ ตามปกติ อันเปนการบริหารกิจการของบริษัทเปนการทั่วไป 

3. พิจารณาแนวทาง  นโยบาย  และเปาหมายการลงทุน กอนนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อกําหนดเปนกรอบการดําเนินการใหฝายบริหารนําไปปฏิบัติในการดําเนินงานตอไป 

4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ธุรกิจ ซ่ึงอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการที่กรรมการบริหารอาจมีความ
ขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย   ซ่ึงจะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเขาประชุมดวยเทานั้น   สวนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทใหเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ทางตลาดหลักทรัพย และ กลต. กําหนด 

5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การไดรับมอบหมายอํานาจดังกลาว
ขางตน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใด ตามที่ทาง กลต. กําหนด กับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย 
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว 

คณะผูบริหารระดบัสูงของบริษทั ณ ปจจุบนั  มีรายชื่อดังตอไปนี ้

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการผูจัดการใหญ  (Group President) 
2.นายเทพชัย แซหยอง บรรรณาธิการเครือเนชั่น  (Group Executive Editor) 
3.นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
4.นายอดศิักดิ ์ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพ และเสียง  
5.นายประเสริฐ เลขะวณชิขจร กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
6.นางสาวพิมพกาญจน ยันศรีสิริชัย กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวทัว่ไปภาษาไทย 
7.นางเกษร ี  กาญจนะวณิชย   
8.นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน  
9.นายตลุยสถิต ทบัทิม 
10.นางสาวดวงกมล โชตนา 
11.นายกอเขต จนัทเลิศลกัษณ 
12.นายประณต วิเลปสุวรรณ 
13.นางวรางคณา กัลยาณประดษิฐ 

กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทงิ และตางประเทศ 
กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพเิศษ 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ The Nation 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ คมชัดลกึ 
บรรณาธิการบริหารสถานีขาวเนชัน่แชนแนล 
เลขานุการบรษิัท 

  

พนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2549  มีจํานวน 1,384   คน และบริษัทยอย 8 บริษัท รวม  574  คน 
9.2. การสรรหากรรมการและผูบรหิาร 
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 ขณะที่ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) บริษทัจึงกําหนดให คณะกรรมการบริษทั
เปนผูทาํหนาที่สรรหากรรมการ โดยจะเปนผูทาํหนาที่เสนอชือ่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปน กรรมการบริษทั และ
กรรมการอิสระ จากนั้นประธานฯ กรรมการเปนผูเสนอรายชือ่บุคคลทีจ่ะแตงตั้งเปนกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ ตอ
ที่ประชุมผูถอืหุนเพื่อพิจารณา 
 นอกจากนีบ้ริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยที่มีจาํนวนรวมกันไมนอยกวา 25 ราย และมีหุนนับจาํนวนหุน
รวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขาดํารงตําแหนงกรรมการได โดย
เสนอชื่อผานคณะกรรมการบริษทัลวงหนา 3 เดอืนกอนวนัประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการ
พิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ  
 
การแตงตั้งกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่ เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริษัท โดยไดพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หรือ
พิจารณาจากกลุมผูหุนรายใหญ  อยางไรก็ตามการแตงตั้งกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวย นอกจากนี้การแตงตั้งกรรมการจะตองผาน
มติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ  1 หุนตอ 1 เสียง 
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ทั้งนี้ตามแตที่

ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือ    หลายคน 
บุคคลแตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุน มีอยูทั้งหมดตาม (1) 
โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่     
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานออกเสียงชี้ขาด 

    ทั้งนี้การพนวาระตําแหนงของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการซึ่งตองพนวาระ
ทุกป   ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน แตกรรมการชุดเดิมอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาใหมได  

 
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดบัสูง 
 หลักเกณฑและรปูแบบในการจายคาตอบแทนกรรมการ บริษทัไดกําหนดในระดบัเดียวกับในอุตสาหกรรม ตาม
ประสบการณ ภาระหนาที ่ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน  
บริษัทมนีโยบายจายคาตอบแทนกรรมการอิสระทีท่ําหนาที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทีท่ําหนาที่กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร เปนรายปโดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น  กรรมการบรษิัท
ที่เปนผูบริหาร ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทเปนผูประเมินผลงานกรรมการผูจัดการใหญ เปนประจําทุกป เพื่อนําไปใชในการพจิารณา
กําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ โดยใชบรรทัดฐานทีไ่ดตกลงกันลวงหนา กบักรรมการผูจัดการใหญ ตาม
เกณฑที่เปนรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถปุระสงคเชิงกลยุทธในระยะยาวและ
การพัฒนาผูบริหาร   
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คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูบริหาร
ระดับสูง 

คาตอบแทนของผูบริหารระดบัสูง เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน 
สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษทัฯจะพิจารณาให สอดคลองกบัผลงานของบรษิัทและผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารแตละคน  

 
การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 ทุกครั้งที่มีกรรมการและผูบริหารระดับสูงใหม  คณะกรรมการจะจัดใหมีเอกสารขอมูล และการบรรยายสรุป
จากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ซ่ึงจะเปนประโยชน ตอการปฏิบัติงาน  รวมถึงการแนะนําลักษณะธุรกิจ 
และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงใหมไดรับทราบ 
 คณะกรรมการจะสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรม และการใหความรูแกกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

9.3 คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

9.3.1 คาตอบแทนกรรมการของบรษิัท และบริษัทยอยสําหรับ ป 2549 

(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษทัที่เปนตัวเงิน 
กรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน  แบงเปนกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานบริษัท 5  คน กรรมการอิสระ 3 

คน และกรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 3 คน   โดยป 2549 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการอิสระ  (ซ่ึงทําหนาที่เปน
กรรมการตรวจสอบดวย) และกรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร รวมเปน 6  ทาน เปนจํานวนเงิน 1.6 ลานบาท  สวน
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับเฉพาะเงินเดือน และโบนัสเทานั้น โดยกรรมการที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริษัท  โดยแยกเปนรายบุคคล ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนเงิน (บาท) 

1. นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 

2. นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 

3. นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 

4. นายนิสสัย เวชชาชีวะ กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 200,000 

5. นายโยธิน  เนื่องจํานงค กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 200,000 

6. นายณรงคศักด โอปลันธน กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 200,000  

รวมเปนเงิน 1,600,000 

(ข) คาตอบแทนอืน่ ๆ 
-ไมม-ี 

9.3.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท สําหรับ ป 2549 

(ก) คาตอบแทนที่เปนเงินเดือนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงในฐานะเปนพนักงานบริษัทฯ 
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กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผูบริหารระดับสูงจํานวนรวม 25 ทาน ไดรับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือนและ
โบนัสในป 2549 เปนจํานวน  107.44  ลานบาท   

   (ข) คาตอบแทนอื่น ๆ 
บริษัทใหเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยูในฐานะเปนพนักงานของบริษัทและผูบริหาร

ระดับสูงรวม  23  ทาน  ในป 2549 รวม  4.59 ลานบาท 
 

9.4  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  

ในการซื้อขายหลักทรัพย โดยบริษัทมีการเก็บรักษาสารสนเทศที่สําคัญที่ยังไมไดเปดเผยไวเปนความลับโดยจํากัดใหรับรู
ไดเฉพาะผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเทานั้น นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงตองรายงานขอมูลการซื้อหรือขายหลกัทรพัยของ
บริษัท  ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   (“ก.ล.ต.”)    และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เร่ืองหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย  ซ่ึงเปนการปองกันการซื้อขายหลักทรัพยโดย
ใชสารสนเทศภายใน  อีกทั้งหามไมใหผูบริหารหรือพนักงานภายในองคกรที่รับทราบขอมูลซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท 
ในชวง 1 เดือน กอนงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อปองกันคําขอครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขาย
หลักทรัพยของบุคคลภายใน ซ่ึงที่ผานมาผูบริหารระดับสูงของบริษัททุกทานไดปฏิบัติตามกฏเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย มาโดยตลอด 
  

9.5 บุคลากร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 กลุมบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด  1,958  คน แบงเปนพนักงานของบริษัทจํานวน 

1,384  คน  และพนักงานของบริษัทยอยจํานวน  574  คน   โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 8 
บริษัท ในป 2549 ซ่ึงแบงเปนเงินเดือนและโบนัส เทากับ 484.35  ลานบาท  และ 38 ลานบาท ตามลําดับ  ในสวนของเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอยรวมเทากับ 25.13  ลานบาท 

 
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานทีสํ่าคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา  
 

 
นโยบายในการบรหิารทรัพยากรบคุคล  
 1.การจางงานและบรรจุพนักงาน บริษัทมีนโยบายจางงานและบรรจุพนักงานตามความจําเปนและความ
เหมาะสมของงาน โดยพนกังานทีไ่ดรับการวาจางและบรรจุตองมีคุณวุฒิ ประสบการณและความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ขอบังคับของบริษทัฯ กรณทีี่ตําแหนงงานวาง บริษัทจะใหโอกาส และพิจารณา
คัดเลือกพนักงานของบริษทัที่มอียูใหดํารงตําแหนงทีว่างนั้นเสียกอน หากไมสามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษทัได
แลว จึงจะดําเนนิการกระบวนการสรรหาและวาจางบรรจุบุคคลภายนอก  
 2.โครงสรางสายการบังคับบัญชาและการแบงสวนงาน บรษิัทกาํหนดโครงสรางสายการบังคับบัญชา และการ
แบงสวนงานของบริษัท โดยมีขอบขายความรับผิดชอบของสวนงาน และตาํแหนงงานอยางชัดเจน และเหมาะสมกับ
ประเภทหรอืลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั และมีการทบทวนเปนระยะเพือ่ความเหมาะสมกับสถานการณ 
 3.การบริหารคาตอบแทน  
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 3.1.เงินเดอืนและคาจาง บริษทับรหิารเงินเดือนและคาจางใหเปนไปอยางยุติธรรม โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ 
ไดแก คุณวุฒิ ประสบการณ ระดบั ตําแหนง หนาที่ความรับผดิชอบ เทยีบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษทัอื่นๆที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับบรษิัท  อัตราคาจางแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณความจําเปนของบรษิัท  
 3.2.คาตอบแทนอืน่ บริษทัจะใหเงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบตัิงานที่นอกเหนอืจากการทาํงานปกติ เชน
คาลวงเวลา คาทํางานวันหยุด เงินชวยเหลือการปฏบิตัิงานตามกะ เงินชวยเหลือปฏบิัติงานเขาเวร เขาเวรกรณีฉุกเฉิน คา
เขียนเรื่อง คาทํารายการทีวี วิทยุ เพือ่ชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวนัหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงิน
ชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัตงิานนอกเขตงานประจําทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรปูเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง และคาทีพ่ัก  
 4.สวัสดิการ บริษทัมีนโยบายทีจ่ะดแูลใหพนักงานมสุีขภาพอนามัยทีด่ี เพื่อที่จะปฏิบัตงิานใหบริษัทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบงเบาภาระคาใชจายของพนักงานโดยจัดใหมีสวัสดิการรักษาพยาบาลสาํหรับพนักงาน 
และครอบครัวพนักงานบางสวน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนกังานไดรับ บรษิัทจะเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน หรือตามทีก่ฎหมายกําหนด  
 นอกจากนีบ้ริษัทสนับสนุนใหพนกังานมีสวนรวมในการกิจกรรมตางๆตามที่กฎหมายกําหนด เชน กรรมการ
กองทุนสวัสดกิารและเงินกูซ่ึงแบงตามหนวยงาน  การจัดตั้งสหกรณออมทรพัย เนชั่นมลัติมีเดีย กรุป จาํกดั การจัดตั้ง
ชมรมกีฬา และสันทนาการดานตางๆ รวมถึงการมีคณะกรรมการลูกจาง ซ่ึงจะเปนตัวแทนของพนักงานเขามาชวย
กลั่นกรองความตองการและขอแนะนําของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวสัดิการ และสถานประกอบการ และนําเขาหารอืใน
ที่ประชุมกับผูบรหิารของบริษทัเปนประจาํ     
 5.สภาพแวดลอมในการทํางาน บรษิัทมีนโยบายใหพนักงานทํางานในบริษทัอยางมีความสุข ปลอดภัย ดงันั้นจึง
ไดจัดสถานที่ทํางาน อปุกรณเครื่องมือเครื่องใช  เครื่องแบบในการปฏบิัติงาน ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆใหแกพนกังาน เชน  ที่จอดรถ โรงอาหาร หองพยาบาล โรงยิม หองออกกําลังกาย  รถรับสง
พนักงาน  
 6.การพัฒนาพนักงาน บรษิัทมีนโยบายสงเสริมพัฒนาพนักงานใหความรู ทักษะ และทัศนคติเปนไปตาม
ความสามารถทีต่าํแหนงงานนัน้ๆตองการ โดยมีแนวทางในการพฒันาที่หลากหลาย ไดแก สงเสริมใหพนักงานเพิ่มพนู
ความรูใหตัวเองโดยผานสื่ออิเลคทรอนิคสตางๆ การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรูความสามารถจากภายนอก
องคกร  การฝกอบรมจากผูมปีระสบการณในองคกร การสอนงานโดยหัวหนางาน(Coaching) การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถายทอดความรูระหวางเพื่อน
รวมงาน  และการเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization  

 

รายงานการปฏิบตัิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี15 ขอ  
1. นโยบายเกี่ยวกับการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบรษิัทเชื่อมัน่เปนอยางย่ิงวาระบบและการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีจะทําใหบริษัทมีระบบการบริหาร
จัดการที่มปีระสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถอืหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสยี 
และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ยกระดับการดําเนินงานอยางย่ังยืน และเปนหัวใจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่
สําคัญที่สุดของบริษัท ไดแกการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถอืหุน จงึไดประมวลนโยบายและขอปฏิบตัิหลักๆที่กรรมการ 
ผูบริหาร และพนกังานจะยึดถือ ในการปฏบิัติหนาที่ของตน ตามความรับผิดชอบทีไ่ดรับมอบหมายเพือ่ใหบรรลุวิสัยทศัน 
และปณิธานของบริษัท 

วิสัยทัศน (Vision)  ผสานสื่อที่หลากหลายเพื่อเขาถึงทกุครัวเรือน 
(The Multimedia Group that reaches every  household) 
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ปณิธาน (Mission) ใหขอมูลขาวสาร ความรูความบนัเทิง และสรางแรงบันดาลใจดวยความนาเชื่อถือ   ทัน
เหตุการณอยางสรางสรรค 
(To inform, educate, entertain and inspire in the most trustworthy, timely and creative manner) 
 

หลักการกํากบัดแูลกิจการของบริษทันี้ จะสะทอนถงึคุณคาขององคกร (Core Values) และแนวปฏบิัตทิี่บริษทั
ยึดถือมาโดยตลอดอันประกอบดวย  
Credibility  ความนาเชื่อถอืในการดําเนินธุรกิจ ทั้งการรายงานขาวสาร และการประกอบธุรกิจ 
Integrity   ซ่ือสัตยตอมาตรฐานวิชาชีพ เคารพตอจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ 
Synergy   ตระหนักในคุณคาของการผสานสือ่อนัหลากหลายและประสานรวมมอืกับกลุมตางๆ ทัง้ 
   ภายในและภายนอกเพือ่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดของลูกคา ผูถอืหุนและพนักงาน 
Customer Focus  ใหบริการเพื่อประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 
Innovation ความคิดสรางสรรคในสิ่งที่แตกตางทั้งในดานสินคา การตลาด  การขาย การใหบริการ และระบบ

การบริหาร  
คณะกรรมการจะดูแลใหมีการปฏิบตัิตามนโยบายและขอปฏบิัติที่ระบไุวอยางเครงครัด และจะติดตามปรบัปรุงให

เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ สอดคลองกบัประโยชน และความคาดหวังของผูถอืหุนอยูตลอดเวลา และใหเปนที่เชื่อมั่น
ของผูถือหุนวาผลประโยชนของผูถอืหุนไดรับการดูแลอยางด ี

นโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีและคูมือจริยธรรมสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษทั ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที ่10  พฤศจิกายน  2549 

 
2. สิทธิของผูถือหุน 

ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษทัผานการแตงตั้งคณะกรรมการ ใหทําหนาทีแ่ทนตนและมี
สิทธิในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท ผูถือหุนจึงมีสิทธิ ในการซื้อขายหรือโอนหุน มีสวนแบงใน
ผลกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
  
 ในป 2549 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนเพียงคร้ังเดียว คือการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่1/2549
ในวันที่ 24 เมษายน 2549 ที่สํานักงานใหญของบริษัท และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระตางๆแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่กลต.และตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยในแตละวาระมีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได พรอมใหทางเลือกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม
ประชุมไดมอบฉันทะใหแกประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน  

ในป 2550 บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนโดยความเทา
เทียบกัน จึงไดดําเนินการปรับปรุงเรื่องตางๆดังตอไปนี้  

1.ปรับปรุงขอมูลประกอบการประชุมผูถือหุนใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น   
2.มีการบันทึกการเขารวมประชุมของคณะกรรมการและผูบริหารใหครบถวน  
3.อํานวยความสะดวก ใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมออกเสียงอยางเต็มที่  
4.เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถรองขอตอคณะกรรมการใหเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมได โดยกรอกขอมูล

วาระที่ตองการเสนอ หลักการและเหตุผล ตามเอกสารที่ผูถือหุนสามารถ download ไดจากเว็บไซดwww.nationgroup.com
ของบริษัท และจัดสงใหบริษัทภายใน 14 วัน หลังจากที่บริษัทไดแจงกําหนดการประชุมและแจงวาระการประชุมผูถือหุน
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  
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5.ผูถือหุนสามารถสงคําถาม ลวงหนากอนวันประชุมได โดยเขียนขอความในแบบที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุม และสงกลับมายังบริษัททางโทรสาร หรือไปรษณียตามที่อยูในแบบฟอรมหรือสงคําถามลวงหนาไดที่
เว็บไซดของบริษัท  

6.บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยที่มีจํานวนไมนอยกวา  25 ราย และมีหุนนับจํานวนหุนรวมกันไดไม
นอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการได โดยเสนอชื่อ
ผานคณะกรรมการบริษัทลวงหนา 3 เดือน กอนวันประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 

คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารกับผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป  จึงจัดใหมีการเปดเผย
ขอมูลและสารสนเทศตางๆของบริษัทผานทางเว็ปไซด www.nationgroup.com 

 

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษทัตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการจะพิจารณาใหมี
กระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือ ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย ในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ 
 ในระบบการกํากบัดูแลกิจการ ผูมสีวนไดเสียที่สําคัญมีหลายกลุม ประกอบดวย  พนกังาน ลูกคา ผูถอืหุน ผู
ลงทุน คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา สังคม ภาครัฐ ชุมชนทีบ่ริษทัตั้งอยู และผูสอบบญัชีอิสระ เปนตน คณะกรรมการมี
นโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มี
กับบรษิัท สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนนิงานของบริษทั เพือ่สรางความมั่นคง
อยางย่ังยืนใหกับกิจการ และเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมลูอยางเพียงพอ โดยกําหนด
เปนจริยธรรมขององคกรในดานตางๆประกอบดวย 

1. จริยธรรมวาดวยความรับผดิชอบตอผูถือหุน  
2. จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกบัลกูคา และประชาชน 
3. จริยธรรมวาดวยความรับผดิชอบในวิชาชพีส่ือสารมวลชน  
4. จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกบัคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้ทางการคา  
5. จริยธรรมวาดวยความรับผดิชอบตอพนักงาน  
6. จริยธรรมวาดวยความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

4. การประชุมผูถือหุน 
ในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 มีกรรมการเขารวมประชุม

ครบทั้ง 11 คน  รวมถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการใหญ และ ผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท ในการประชุม บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความเห็นโดยอิสระอยางกวางขวาง และไดบันทึกประเด็นการ
ซักถาม การตอบคําถามของคณะกรรมการและฝายบริหารตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ ของผูถือหุนไวในรายงานการประชุม
อยางครบถวน 
 
5. ภาวะผูนาํและวสิัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกําหนด ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนกํากับดูแลฝายจัดการใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ มี
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ความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการ และความมั่นคงแกผูถือหุน  
โดยในป 2549 บริษัทไดเพิ่มสายธุรกิจข้ึนอีก 1 สาย รวมเปน 7 สายธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย 

 

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
4. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง  
5. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
6. สายธุรกิจดานการพิมพ 
7. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 

โดยมีวัตถุประสงคในการปรับโครงสรางเพื่อสรางบุคลากรและกระจายอํานาจใหผูบริหารรุนใหมมีความ
คลองตัวและมีอิสระในการบริหารงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และการเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีความ
หลากหลาย ไดทันสถานการณ พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหแกกลุมบริษัทใหสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 

คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และฝายบริหารอยางชัดเจน ตามรายละเอียดขอ 9.1.โครงสรางกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท 
หนาที่ ความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ อนุกรรมการ ฝายบริหารและพนักงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ  

 คณะกรรมการกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหารดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการ
บริหารมีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆตามที่คณะกรรมการไดกําหนดไวในระเบียบการอนุมติของบริษัท(Corporate Index) ทั้งนี้
ไมรวมถึงรายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นจากที่ประชุมผูถือหุนตามขอกําหนด
ของกลต.และตลาดหลักทรัพยฯ  

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 
     เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนคณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัว 

รายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไข  เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ สําหรับรายการระหวางกันของ
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงาน
ประจําป และแบบ (56-1) แลว  
 
7. จริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ประกาศใชคูมือจริยธรรมสําหรับ กรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) เพื่อใหผูเกี่ยวของถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
สาธารณชน และสังคม บริษัทไดส่ือสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจาํ 
รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย 
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เนชั่นกรุป ในฐานะของผูผลิตส่ือแบบครบวงจร ใหความสําคัญอยางย่ิงตอการนําเสนอขาวสารที่มีคุณภาพ เปน
ความจริง นาเชื่อถือ โดยมีการปลูกฝงจริยธรรมแหงวิชาชีพของส่ือสารมวลชน เปนประเพณีปฏิบัติอยางเครงครัด ซ่ึงเปน
เหตุผลสําคัญที่ทําใหส่ือและผูปฏิบัติงานของสื่อตางๆในเครือเนชั่นกรุป ไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมอยาง
ตอเนื่อง แมในยามคับขันหรือชวงที่มีแรงกดดันทางการเมือง เราก็สามารถทําหนาที่ของส่ืออยางแนวแน โดยไมละทิ้ง
หลักการ พนักงานฝายขาวของทุกสื่อในเครือ ตองยึดหลักปฏิบัติในจริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบในวิชาชีพ
ส่ือสารมวลชนโดยเครงครัด ไมมีขอยกเวน เพื่อชวยกันธํารงไวซ่ึงความนาเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีตอส่ือในเครือเนชั่น  

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ปจจุบัน (กุมภาพันธ 2550) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 คน ประกอบดวย 
- กรรมการที่เปนผูบริหาร      จํานวน 5  คน 
- กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ     จํานวน     5  คน 
- กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร     จํานวน     1  คน 

ดังนั้น บริษัทมกีรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 5 ทาน คิดเปนรอยละ 45.46  ของกรรมการทั้งคณะ 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ (Chairman) ไมไดดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)   ผูมีหนาที่
ดูแลการปฏิบัติงานวันตอวันคือ กรรมการผูจัดการใหญ (Group President)   ตามแผนการสืบทอดงาน(Succession Plan) 
ประธานคณะกรรมการยังคงเปนประธานกรรมการบริหารเพื่อเปนพี่เลี้ยงใหกรรมการผูจัดการใหญตอไประยะหนึ่ง 

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนการถวงดุลใหเกิดการสอบทานการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 ไดปรับโครงสรางคณะกรรมการ
ของบริษัทโดยแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 2 คนรวมเปนกรรมการอิสระทั้งส้ินจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.46 ของ
กรรมการทั้งคณะ และ  กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 1 คน รวมเปนกรรมการที่ไมใชผูบริหารจํานวนทั้งส้ิน 6 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 55 ของกรรมการทั้งคณะ   

ในป2549 บริษัทไดเพิ่มสายธุรกิจเพิ่มข้ึนอีก 1 สาย ไดแกสายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 
รวมทั้งส้ินเปน 7 สายธุรกิจ ซ่ึงไดแก 1.สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 2.สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไป
ภาษาไทย 3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ   4.สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  5.สายธุรกิจดานสื่อ
กระจายภาพ และเสียง   6.สายธุรกิจดานโรงพิมพ  7. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ ทั้งนี้เพื่อสราง
บุคลากรและกระจายอํานาจใหผูบริหารรุนใหม  มีความคลองตัวและมีอิสระในการบริหารงาน  เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง การแขงขัน และความหลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันการณ  พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ 
ใหแกกลุมบริษัทใหสามารถเติบโตอยางตอเนื่อง   โดยอยูในกรอบนโยบาย และงบประมาณของบริษัท  โดยแตละกลุม
ธุรกิจมีกรรมการอํานวยการ (President)  เปนผูบริหารสูงสุดของแตละสายธุรกิจ โดยขึ้นตรงตอ กรรมการผูจัดการใหญ 
(Group President) 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ   

อุตสาหกกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น  
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 สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละคน  คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูบริหารระดับสูง 
 จํานวนคาตอบแทนในป 2548 และป 2549 ซ่ึงบริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารมี
รายละเอียดดังนี้  
 
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน  
-กรรมการ 

 ป 2548 ป 2549 

 จํานวนราย จํานวนเงิน(บาท) จํานวนราย จํานวนเงิน(บาท) 

คาตอบแทนรายป 6 1,600,000.- 6 1,600,000.- 

คาตอบแทนอืน่ ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี
 
-กรรมการบริหารและผูบริหาร  

 ป 2548 ป 2549 

 จํานวนราย จํานวนเงิน(ลานบาท) จํานวนราย จํานวนเงิน(ลานบาท) 

เงินเดือน+โบนัส 24 113.81 25 107.44 

คาตอบแทนอืน่* 24 5.19 23 4.59 
*คาตอบแทนอื่น ไดแก เงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน  
 
คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน  
  -กรรมการ   -ไมมี- 
  -กรรมการบริหารและผูบริหาร  -ไมมี- 
 
 

11. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการบริษทัจะกําหนดไวลวงหนาในแตละปอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ังและมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชดัเจน ลวงหนา และมีวาระการติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจํา ซ่ึงเลขานุการบรษิัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบวาระการประชุมใหคณะกรรมการทุกทาน
ทราบลวงหนากอนการประชุมเปนเวลา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดศึกษาขอมลูอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดย
ปกติการประชุมแตละครั้งใชเวลา 3-4 ชั่วโมง ในป 2549 มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัทจํานวน 6 คร้ัง และบรษิัทไดมี
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การจดบนัทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชมุที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั 
พรอมใหกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได  

การเขารวมประชมุของคณะกรรมการบริษทั แตละคนในป 2549 สรุปไดดังนี ้  

 รายชื่อ 

 

   การประชุม 
ทั้งหมด (ครั้ง) 

      การเขา 
รวมประชุม 

1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 6    6 
2. นายสุทธิชัย แซหยุน 6    6 
3. นายธนะชัย สันติชัยกูล 6    6 
4. นายเชวง จริยะพสุิทธิ์ 6    6 
5. นายนิวัตน แจงอริยวงศ 6    6 
6. นายปกรณ บริมาสพร 6    6 
7. นายพนา จันทรวโิรจน 6    6 
8. นายอดศิักดิ ์ลิมปรุงพัฒนกิจ 6    6 
9. นายนิสสัย เวชชาชีวะ   6    6 

10. นายโยธิน เนื่องจาํนงค  6    6 
11. นายณรงคศักดิ ์โอปลันธน   6    4 

 

12. คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นจํานวน 1 คณะ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
คือ คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวยกรรมการอิสระ อยางนอย 3 คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ได คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสอดสองดูแลคุณภาพและความนาเชื่อถือของรายงานทางบัญชี ระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนรายงานทางการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดวัตถุประสงค บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดระบุไวในหัวขอเรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ  

ในป 2549 ไดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนจํานวน 4 คร้ัง ซ่ึงการประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 3-
4 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ดังนี้ 
 

รายชื่อ 
การประชุม 
ทั้งหมด(ครั้ง) 

การเขา 
รวมประชุม 

1. นายปกรณ บริมาสพร           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4 4 
2. นายเชวง จริยะพสุิทธิ์            กรรมการตรวจสอบ 4 4 
3. นายนิวัตน แจงอริยวงศ         กรรมการตรวจสอบ 4  3 

 
13. ระบบการควบคุมภายใน  

  บริษัทฯ ตระหนักดีวาการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และรัดกุมอยางเพียงพอ จะชวยลดการสูญเสีย ทั้ง
ทรัพยากร เวลา และโอกาสในธุรกิจ ชวยเพิ่มผลงานและประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อทําใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายของ
องคกรไดรับประโยชนสูงสุด  บริษัทฯใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน 
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จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่อํานาจการดําเนินการในดานตางๆของผูปฏิบัติงาน  ผูบริหารในระดับตางๆ(Corporate Index)
ไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้น มีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงาน 
ผูติดตามควบคุมงานและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน   

บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) เพื่อชวยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนดและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) 
รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายในวามีความรัดกุมเพียงพอแคไหน อยางไร   การปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
และฝายตางๆไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัทอยางเครงครัดเพียงใด สอบทานระเบียบในดานตางๆเพื่อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงใหเขากับสถานการณ และเพื่อใหเกิดความเปนอิสระสามารถถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง
กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตไตรมาส 3 ในป 2549 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรวมปรึกษาหารือกับผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนประจําทุกไตรมาส 
อยางสม่ําเสมอ  

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานงบการเงินและรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง ไมพบประเด็นความผิดพลาดที่
เปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท  การปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม
เพียงพอและเหมาะสม มีการดูแลปองกันทรัพยสินมิใหผูบริหารและพนักงานนําไปใชโดยมิชอบ  

คณะกรรมการเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่มีผลตอการชวยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและ
เปนหลักประกันของการดํารงอยูอยางมั่นคงและยั่งยืนขององคกร บริษัทจึงสงเสริมใหความรู และมุงเนนกับฝายบริหาร
เพื่อใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยใหสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
บริษัทมุงหวังใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกรที่ไดรับการใสใจตลอดเวลา  

14. รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนักถงึหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย   ในการกํากับดูแลใหรายงานทางการเงินประจําป  2549  ของบริษทัฯ  ที่จัดทําขึ้น มีขอมูลทาง
บัญชีทีถู่กตองครบถวนในสาระสําคัญ โปรงใส อยางเพียงพอที่จะดาํรงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินของบริษทัฯ  ปองกนัการ
ทุจริตและการดําเนินการที่ผิดปกต ิ   รวมทั้งไดถอืปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  ใชนโยบายบัญชทีี่
เหมาะสมและถอืปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ   ตลอดจนมกีารพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล  และความรอบคอบในการจัดทํางบ
การเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษทัยอย  รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาํป
บัญชี  2549 ของบริษัทฯ 
 ดังนั้น เพื่อใหผูมสีวนไดเสียเกิดความเชื่อมั่นตอรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระผูซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดําเนินงานอยางถูกตอง
เพียงพอ มีการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่าจมีความขดัแยงทางผลประโยชนใหมีความโปรงใส 
ถูกตองและครบถวน รวมทั้งใหมีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การกํากบัดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  ตลอดจนมีความครบถวนเพียงพอ และเหมาะสมของ
กระบวนการตดิตามการปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ประจําปบัญชี  
2549 ส้ินสุด 31 ธันวาคม   2549 ที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี   ไดแสดง
ฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส 
เพียงพอ และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส โดยบริษัทไดตั้งหนวยงาน
ผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) email :  investor@nationgroup.com เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ ของ
บริษัทใหกับนักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทราบ พรอมทั้งเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจน
ขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลขาวสารใหผูลงทุน     และผูที่เกี่ยวของทราบ 
ผานทางสื่อ Online ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ เวปไซดของบริษัท www.nationgroup.com  นอกจากนี้ได
รวมกับสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย ในการจัดประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรัพยเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคต อยางสม่ําเสมอ 
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10. การควบคุมภายใน 
 โปรดดูรายละเอียดในหนา 73-74 เรื่อง ระบบการควบคมุภายใน ซึ่งจะอธิบายไวในสวนของรายงานการปฏบิัติตาม
หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 
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11.  รายการระหวางกัน 
 

บริษัทมีรายการระหวางกันกบับรษิทัที่เกี่ยวของกับบริษัทในกลุม เฉพาะกรณีทีม่ีความจําเปนอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจ ตามปกติทางการคา ที่เกิดขึ้นในระหวางป 2549 รวมทั้ง
ทีม่ียอดคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2549  โดยรายการที่เปดเผยดังตอไปนี้ เปนรายการระหวางกันระหวางบรษิทักับบริษทัยอยที่มีความเกี่ยวพัน และ/หรือ สนับสนนุธุรกิจของบริษัทยอยบริษัทรวม
และบริษทัที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนีส้ิน รายได และคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทและบริษัทยอยเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษทัยอย บริษทัรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน 
และ/หรือ  การเปนกรรมการรวมกนั โดยรายการระหวางกันดังตอไปนี้เปนรายการระหวางบริษทัหรือบริษัทยอย กับบรษิัทที่บริษทัถือหุนนอยกวาหรือเทากับรอยละ 60  แตไมมรีายการใดที่
เกิดขึ้นจากบุคคลทีม่ีความขัดแยงกัน   คือบุคคลที่เกี่ยวของไมไดเปนผูถือหุนรายใหญที่เกินกวารอยละ 5  ในบริษัททีม่ีรายการระหวางกัน  
 
รายการระหวางกนัไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ โดยมีนโยบายกําหนดราคาดังนี้ 
       นโยบายการกําหนดราคา 
- รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการและอื่น ๆ  ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
- ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม     ตามอัตราคงทีซ่ึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
- คาใชจาย       ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
- ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม     อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
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ขอมูลสรปุของรายการระหวางกันที่สาํคัญตามความหมายขางตน มีดังนี้ 
1. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NEE (บรษิัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด)   
โดย NMG   ถือหุน 99.99% ใน NBI  และ NBI ถือหุนใน NEE 50%  มีความสมัพันธโดย NEE มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 1 ทานจากจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ 
ระหวางป 

 2549  
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาใชจายสวนกลางจาก NEE  

 
18.59 

 
6.01 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิโดยการบริการที่เรียกเก็บระหวางกนั 
เปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป   NMG เรียกเก็บคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบรหิารงานโดย NMG ไดแก คาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายธุรการ, บุคคล, จัดซื้อ, คาเชา เปนตน ดังนั้น 
NMG  จึงเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  

2.  รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NP (บริษัท เนชั่น พร็อพเพอรตี้ส จํากัด)  โดย NMG ถือหุน 18%  และมีความสมัพนัธโดย  NP มกีรรมการ
รวมกบั NMG 3 ทานจากจํานวนทัง้สิ้น 9 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549      
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NP เรียกเก็บคาดูแลพื้นที่ Nation Tower, Fitness, 
อาคารจอดรถ กับ NMG   

 
60.81 

 
- 

 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิโดย NP เปนบรษิัททีท่ําหนาที่บรหิาร
พื้นที่ของอาคาร Nation Tower, สวนอาคารลานจอดรถ และ Fitness ดังนั้น NP จึงเรียกเก็บคาบริการดูแลสถานที่ขึ้นในอัตราทีใ่กลเคียงกับอัตราตลาด   
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3.  รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดยี กรุป จาํกัด (มหาชน )) กับ NTR (บริษัท เอน็พีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รสีอรท จาํกัด)  โดย NMG ถือหุน 18% ใน NP และ NP ถือหุน 99%  ใน 
NTR  โดย NTR ไมมีกรรมการรวมกบั NMG  

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 31 
ธ. ค. 2549 
(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นและดอกเบีย้คางรบั
โดย NMG หยุดเรียกเก็บดอกเบี้ยกับ NTR ตั้งแตไตรมาส 
2/2545  
- NMG รับคนืหนี้ตามสญัญาประนอมหนี้ในระหวางป 
2549 เดือนละ 1 ลานบาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2549 
- รายการคงคางตาง ๆ  สัญญาแลกเปลีย่นสินคาบริการ 
(Barter) โดยเดิมจัดกลุมในลูกหนี้อืน่ แตในป 2549 ไดจัด
กลุมรวมเปนลูกหนี้บริษัทในเครือ 
หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (ป2542 – 2546)  

 
 
 

(4.00) 
 
 
- 

 
 
 

157.42 
 

5.22 
 
 

(159.90) 

 
NMG มีรายการดอกเบี้ยและขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นคางรับตั้งแตป 2538-2545  จาํนวน 194.90  
ลานบาท แตบริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในป 2542 , ป 2545  และ ป 2546 แลว จํานวน 35.32  ลาน
บาท  , 104.58 ลานบาท และ  20 ลานบาท ตามลําดับ หรือรวม 159.90   ลานบาท โดยผานมติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท สาํหรับรายการดอกเบี้ยคางรับดงักลาวเปนรายการขาดทนุจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยตัว เนื่องจากเงนิที่ NMG 
ให NTR  กูบางสวนเปนเงนิตราตางประเทศ 

คงเหลือ สุทธิ (4.00) (2.74)  

รายการเงนิกูยืมระหวางกนั 
1. NMG ใหเงนิกูยมืแก NTR ในระหวางป 2539 - 2545โดย
คิดดอกเบี้ยรอยละ 7 จนถึง 31 มี.ค. 45 ไดหยุดเรยีกเก็บ
ดอกเบี้ย ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2545 
หัก คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ในไตรมาส 3/2548  
 

 
- 
  
 
 
 

 
438.35 

 
 

(177.56) 
 

 
รายการเงนิกูยืมคงคาง ณ 31 ธ.ค. 2549 เปนรายการที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2539-2541 เพื่อใชในการปรับปรุง
อาคารโรงแรมของ NTR  ที่อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ โดย NMG ไดเรยีกเก็บดอกเบีย้มา
โดยตลอดตามตนทุนการกูยืมของ NMG + Margin ประมาณรอยละ 1 และไดหยุดเรียกเก็บเมื่อไตรมาส 
2 ป 2545  โดยในไตรมาส 3/2548 บรษิัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู จํานวน 177.56 ลานบาท
โดยผานมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพือ่ใหคงเหลือลูกหนีค้งคางสุทธิตามบญัชีประมาณ 330 
ลานบาท เทากนัราคาประเมนิทรพัยสนิ โดยผูประเมนิอสิระภายนอกเมื่อเดอืนกันยายน 2548 ซึ่งผู
ประเมนิรายเดิมไดประเมนิราคาทรพัยสินใหมในเดือนกุมภาพนัธ 2550 ไดเทากับ 351 ลานบาท และ
ในขณะที่อยูระหวางการเสนอขายทรพัยสินบริษัทไดทาํประณีประนอมและรับสภาพหนี้กับ NTR โดย
ใหชาํระคนืหนีอ้ยางนอยเดือนละ 1 ลานบาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2549 พรอมทั้งจดจํานองที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันหนีเ้รยีบรอยแลวในเดือนกุมภาพนัธ 2550 

คงคางสุทธ ิ  260.79  

รวมรายการลูกหนีแ้ละเงนิใหกูยืมสุทธิ  263.53 รายการคงคางจาํนวน 263.53 ลานบาทดังกลาวเมื่อรวมกับสวนที่ NTR คงคางกับบริษัทยอยคือ NI อีก 
68.14 ลานบาท จะรวมเปนคงคางสุทธิหลังหักสาํรองเทากับ 331.67 ลานบาท 
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ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : ในป 2549  โดยโอนรายการลูกหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ (Barter) ซึ่งเดิมแสดงรวมอยูในลูกหนี้อื่น โดยเปนสวนหนึ่งของสินทรัพย
หมุนเวียนอื่น มาเปนลูกหนี้บรษิัทในเครือแทนจํานวน 5.22  ลานบาท นอกจากนีใ้นป 2549 NTR ไดทําสญัญาประนอมหนี ้กับ NMG  โดยทยอยชําระคืนอยางต่ําเดือนละ 1 ลานบาท เริ่มตั้งแต
เดือนกันยายน 2549 สําหรับรายการที่คงคางจนถึง 31 ธันวาคม 2549 นั้น เปนยอดยกมาตั้งแตป 2544 สําหรับในชวงระยะเวลาที่คิดดอกเบี้ยไดคิดตามตนทุนการกูของ NMG บวก Margin 
ประมาณรอยละ 1  ซึ่งเปนอัตราทีใ่กลเคียงกับอัตราตลาด และเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  

4. รายการระหวาง NMG (บริษัท 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 

2549    
  (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลางจาก YNIS    
NMG ชําระดอกเบี้ยเงินกูให YNIS 
รายการเงินกูยืมระหวางกัน 
NMG กูเงินจาก YNIS ตั้งแต ป 2546 
NMG คืนเงินกูให YNIS 

 
0.87 
0.36 

 
- 
- 
 

10.00 
(10.00) 

 
 

คงเหลือ  -  

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล โดยรายการเงินกูยืมนัน้เปนไปตามสัญญาและขอตกลงของผูถือหุน 
ทั้ง 2 ฝาย โดยเริ่มตั้งแต ตุลาคม 2546 และตอสัญญาทุก ๆ ป โดยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป  และไดชําระคืนทั้งจํานวนในเดือนกันยายน 2549 ทําให ณ 31 ธันวาคม 2549 ไมมี
รายการคงคาง นอกจากนี้ยังมีรายการเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบรหิารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายบัญชี เปนตน  ดังนั้น NMG  จึงจําเปนตองเรียกเก็บตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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5. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NPC (บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง คอมเพล็กซ จํากัด) 
โดย NMG  ถือหุน 19% ใน NPC  โดยไมมกีรรมการรวมกับ NMG    

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

1. NMG และ NPC ไมมีรายการระหวางกันในป 2549 
มีเฉพาะยอดคงคางที่ยกมาตั้งแตป 2540 
2. NMG ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ใน
ไตรมาส 3/2548 จํานวน 35.45 ลานบาท 
 
     

- 
 
 
 
 
 

35.43 
 
 

(35.43) 
 

 

รายการดังกลาวเปนรายการคาที่ปรึกษาคงคางมาตั้งแตป 2540 โดย NPC เปนบรษิทัที่ตั้งขึ้น
กอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจสาํหรับโครงการโรงพิมพ และไดชะลอโครงการในชวงเศรษฐกิจ
ตกต่ําจนถึงปจจบุนั  โดยคาบริการที่ปรึกษาดังกลาวเปนการใหบริการที่คิดคาบริการตามราคา
ตลาด ณ ขณะนัน้  โดยในไตรมาส 3/2548 ฝายบริหารไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
จํานวน 35.43 ลานบาท โดยผานมติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 

คงเหลือลูกหนี้สุทธิ  -  

 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : ในระหวางป 2549 ไมมีรายการทางการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NPC โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแตป 2540 และบริษทัไดตั้ง
สํารองครบทั้งจํานวนแลวตั้งแตไตรมาส 3/2548 
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6. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน )) กับ NT (บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด) โดย NMG  ถือหุน 19% ใน NT และไมมีกรรมการรวมกัน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
1. NMG และ NT ไมมีรายการระหวางกันในป 2549 มี
เฉพาะรายการคงคางยกมาตั้งแตป 2540 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ในไตรมาส 3/2548  

 
- 
 
 
 

 
34.72 

 
(34.72) 

 
รายการดังกลาวเปนรายการคาที่ปรึกษาคงคางมาตั้งแตป 2540 โดย NT เปนบรษิัทที่ตั้งขึ้น 
กอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ สาํหรบัโครงการหนังสอืฉบับใหม และไดชะลอโครงการในชวง
เศรษฐกิจตกต่ําจนถึงปจจุบัน  คาบริการทีป่รึกษาดังกลาวบริษัทไดคิดคาบริการตามราคาตลาด 
ณ ขณะนั้น  โดยในไตรมาส 3/2548 ฝายบริหารไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งจํานวน 
34.72 ลานบาท  โดยผานมติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 

รวมคงคางสทุธิ   -  
รายการเงินใหกูยืม 
1.NMG และ NTไมมีรายการระหวางกันในป 2549 มี
เฉพาะยอดคงคางยกมาจากป 2542  
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ในไตรมาส 3/2548   

 
- 
 
- 

 
3.70 

 
(3.70) 

 
NMG ใหเงินกูยืมแก NT ในป 2542 เพื่อใชในการปรับแผนของโครงการหนังสือพมิพดังกลาว 
และเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยในไตรมาส 3/2548  ฝายบริหารไดตั้งสํารองคาเผื่อ
หนีส้งสัยจะสูญทัง้ จํานวน 3.70 ลานบาท  โดยผานมติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 

รวมคงคางสุทธิ  -  

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : ในระหวางป 2549 ไมมีรายการคา และรายการเงินกูยืมที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NT โดยจํานวนเงินดังกลาวเปนยอดคงคางตั้งแตป 2540 – 2542 และ
ในไตรมาส 3/2548 บรษิัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญครบแลวทั้งจํานวน 
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7. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ ใน NMK (บริษัท เอ็นพีจี มารเก็ตติ้ง เซอรวิสเซส จาํกัด) โดย NMG ไมไดถือหุนใน NMK และไมมีกรรมการ
รวมกนั   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ 

รายการทางการคา 
NMG และ NMK ไมมีรายการระหวางกันในป 2549 
ยกเวน NMK ไดชําระคืนรายการบางสวนจาํนวน 37 
ลานบาท ในป 2549 

 
- 

 
26.00 

      
รายการคงคางดังกลาวเกิดจากเงินทดรองจายสําหรบัคาใชจายโครงการศึกษาความเปนไปไดของ
งานบริการขนสงเกี่ยวกับการจัดสงหนังสือพมิพทั่วประเทศ และระบบการสงหนังสือพมิพให
สมาชิกโดยในระหวางป NMK ไดชําระคืนเงินทดรองจายแลว 37 ลานบาท คงเหลือ 26 ลานบาท 
ซึ่งไดชําระเพิ่มเติมในเดือนมกราคม 2550 อีก  3 ลานบาท และกมุภาพันธ 2550 อีก 5 ลานบาท 
ดังนั้นคงเหลือ ณ สิ้นเดือนกุมภาพนัธ 2550 จํานวน 18 ลานบาท  ซึ่งคาดวาจะทยอยไดรับคืน
ตอไปภายในป 2550                                                     

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : ในระหวางป 2549 ไมมีรายการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG และ NMK  โดยรายการดังกลาวเปนรายการคงคาตั้งแตป 2548  จํานวน 62.90 ลานบาท และได
ชําระคืน 37 ลานบาท คงเหลือ 26 ลานบาท ณ 31 ธนัวาคม 2549   

 

8.  รายการระหวาง NMG   กับ MM  (บริษัท มีเดีย แมก็เน็ท จํากัด) โดย NMG ถือหุน 19%  และไมมีกรรมการรวมกัน 
รายละเอียด รายการ

ระหวางป 
2549     

 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG และ MM ไมมีรายการคางระหวางกันในป 2549 
แตในระหวางป 2549 NMG ไดรับชําระคาใชจาย
สวนกลางจาก MM 

 
(7.23) 

 
3.84 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   ในระหวางป 2549 ไมมีรายการคาระหวาง NMG และ MM โดยเงินที่คงคางเปนยอดยกมาตั้งแตป 2548 ซึ่งเกิดจากรายการทางการคาปกติ เปน
คาบริการสื่อโฆษณาในป 2546 – 2548 ที่เรียกเก็บระหวางกนัเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ดังนั้น NMG จึงจําเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท  
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9.  รายการระหวาง NMG   กับ MEI  (บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทสี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด)  โดย NMG ถือหุน 11.30% ใน  MEI  และไมมีกรรมการรวมกัน  
รายละเอียด รายการ

ระหวางป 
2549     

 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการลูกหนี้อื่น 
1. NMG เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นกอนการ

ดําเนินงานตั้งแตป 2547-2548 (ตามที่แสดงใน
สวนลูกหนี้อื่น) 

 
2. NMG เรียกเก็บคาสื่อโฆษณา  ในป 2549 (ตามที่

แสดงในสวนลูกหนี้การคา)  
 

 
- 
 
 
 

14.14 

 
27.20 

 
 
 

29.68 

 
 รายการคงคางในสวนคาใชจายกอนการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 31.77 ลาน
บาท โดยในระหวางป 2549 ไดชําระให NMG บางสวนจํานวน 4.57 ลานบาท ทําใหคงคาง ณ 
31 ธันวาคม 2549 เทากับ 27.20 ลานบาท ประกอบดวยคาใชจายเริ่มดําเนินการจัดตั้งบริษัท 
12.60 ลานบาท และคาใชจายในการดําเนินงานกอนจัดตั้งบริษัท 14.60 ลานบาท  
สวนรายการคาในระหวางป 2549 NMG ไดเรียกเก็บคาสื่อโฆษณา และคาใชจายสวนกลาง
เพิ่มขึ้น รวม 14.14 ลานบาท  ทําใหยอดคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 29.68 ลานบาท  
 
 อยางไรก็ตาม NMG และ MEI ไดทําบนัทึกขอตกลงในการทยอยชําระหนี้รายการที่คงคางเกิน 
180 วัน รวม 46.69 ลานบาท จะทยอยชําระ 3 ป  ในป 2550 – 2552  ปละ 10..69 ลานบาท, 
14.40 ลานบาท  และ 21.60 ลานบาท ตามลําดับ   

รวม 7.43 56.88  
 
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในป 2549 มีความสมเหตสุมผล  โดย NMG เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง โดย
เปนการเรียกเก็บคาสื่อโฆษณาระหวางกนั ในอัตราที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป  
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10.  รายการระหวาง NI  (บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)  กับ NTR  (บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด)   
โดย NMG ถือหุน 99%  ใน NI  สวน NI ไมไดถือหุนใน NTR  และไมมีกรรมการรวมกัน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NI กับ NTR ไมมรีายการทางการคางระหวางกันในป 
2547 มีเฉพาะยอดคงคางที่ยกมาตั้งแตป 2541- 2546 

 
- 
 
 

 
68.14 

 
 

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

 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :  ในระหวางป 2549 ไมมีรายการคาระหวาง NMG กับ NTR โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแต 2541 -  2546 และเมื่อรวมรายการคงคางกบั 
NTR  ที่ NMG สทุธิ 263.53 ลานบาท ทําให  NTR คงคางกับ NMG และบริษัทยอย รวม 331.67 ลานบาท  
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11. รายการระหวาง TP (บริษัท ไทยพอรทัล จํากัด) กับ NDM (บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด) 
โดย NMG ถือหุน 99% ใน NDM และ NDM ถือหุน 19% ใน TP หรือเทากบั NMG ถือหุนทางออมใน TP และไมมีกรรมการรวมกนั 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
1.NDM กับ TP ไมมีรายการทางการคาระหวางกันในป 
2549  โดยรายการคงคางดังกลาวยกมาตั้งแตป 2545-
2546  
หัก -  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญในไตรมาส 1/2548  
หัก ชําระคืนในป 2549 

 
- 
 
 
 

3.10 

 
21.34 

 
 

(13.86) 
 

 
 โดยจํานวนเงินตั้งตนของรายการคางชําระเปนยอดยกมาตั้งแตป 2545 – 2547 รวม 33.86 ลาน
บาท และไดตกลงทําสัญญาชําระคนืหนี้ 20 ลานบาท และฝายบรหิารไดพิจารณาตั้งสาํรองคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสญู ในไตรมาส 1/2548 จํานวน 13.86 ลานบาท โดยผานมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท 
คงเหลือหนี้ที่ตองชําระ 20 ลานบาท ซึ่งไดทําสัญญาชําระหนีใ้นป 2547-2549 จํานวน 6.5 ลาน
บาท, 6.5 ลานบาท และ 7.0 ลานบาท ตามลําดับ  ในป 2547 NDM ไดรับชําระหนีแ้ลว 9.42 
ลานบาท และป 2549 จํานวน 3.1 ลานบาท คงเหลือหนี้สทุธิ 7.48 ลานบาท โดยในเดือน
มกราคม 2550 NDM ไดรับชําระหนี้เพิ่มอีก 4 ลานบาท คงเหลือ ณ 28/2/50 เทากับ 3.48 ลาน
บาท โดยไดตกลงขยายระยะเวลาที่จะชําระหนี้ที่เหลือใหเสร็จสิ้นภายในป 2550 

คงคางสุทธิ 3.10 7.48  
 
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   ในระหวางป 2549 ไมมีรายการคาระหวาง NDM กับ TP โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตัง้แต 2545 -  2546 โดยบริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อ
หนีส้งสัยจะสูญ จาํนวน 13.86 ลานบาท และในระหวางป 2549ไดชําระเพิม่ 3.10 ลานบาท คงเหลือสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 7.48  และเมื่อรวมรายการที่ TP คงคางกับ NMG จํานวน 
0.22  ลานบาท ทาํให TP คงคางกับบริษัทยอยรวม 7.7 ลานบาท 
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12. รายการระหวาง WPS (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS)  กับ (บริษทั มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด) ( MEI) โดย NMG ถือหุน 99.99% ใน 
WPS  สวน WPS ไมไดถือหุนใน MEI  และไมมีกรรมการรวมกัน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
WPS เรียกเก็บคาพิมพจาก MEI  

 
63.63 

 
47.59 

 

 
สําหรับรายการทีค่งคางเกินกวา 180 วัน รวม 31.49 ลานบาท ไดทําบนัทึกขอตกลงรวมกัน
ระหวาง WPS และ MEI ที่ตกลงชําระหนี้ภายใน 3 ป โดยป 2550 – 2552 จะชําระปละ 7.49 
ลานบาท 9.60 ลานบาท และ 14.40 ลานบาท ตามลําดับ 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการคาปกติ โดย WPS ดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ไดรับจาง
ผลิตสินคาให MEI เปนราคาอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป ดังนั้นจึงมีรายการซื้อขายสินคาเกิดขึ้น   
 

13. รายการระหวาง WPS (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS)  กับ บรษิัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  (NEE) โดย NMG ถือหุน 84.50% ใน WPS  สวน WPS ไมได
ถือหุนใน NEE  แตมีความสมัพันธกับ WPS  โดยมีกรรมการรวมกัน จาํนวน 1 ทาน จากจํานวนทั้งสิน้ 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
WPS เรียกเก็บคาพิมพจาก NEE  

 
43.29 

 
0.36 

 

 

 
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการคาปกติ โดย WPS ดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ไดรับจาง
ผลิตสินคาให MEI  เปนราคาอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป ดังนั้นจึงมีรายการซื้อขายสินคาเกิดขึ้น 
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14. รายการระหวาง NMG  กับ บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด  (MP) โดย NMG ไมไดถือหุนใน MP  โดย NMG และ MP ไมมกีรรมการรวมกัน 
รายละเอียด รายการ

ระหวางป 
2549     

 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31  ธ.ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนสื่อโฆษณา 
(Barter) จาก MP  
ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2549 

 
6.69 

 

 
6.69 

 
(6.69) 

 
โดยรายการดังกลาวเปนรายการเรียกเก็บหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนสื่อโฆษณา โดยฝายบริหาร
ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน 6.69 ลานบาทในไตรมาส 4/2549 โดยผานมติจาก
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษทั ทั้งนี้ถึงแมจะตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสญูแลวก็ตาม บรษิทัก็ยังคง
ติดตามรายการคางชําระตอไป 

รวม  -  

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล  กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในป 2549 มีความสมเหตุสมผล โดย NMG เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง โดยเปนการ
เรียกเก็บหนี้ตามคาสัญญาแลกเปลี่ยนสื่อโฆษณา ในอตัราที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป  และในไตรมาส 4/2549 ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสญูไวทั้งหมด จํานวน 6.69  ลาน
บาท 

15. รายการระหวาง WPS (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS)  กับ บรษิัท มีเดียพัลซ จํากัด (MP) โดย NMG และ WPS ไมไดถือหุนใน MP  โดย  NMG และ WPS ไมมีกรรมการ
รวมกนั 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2549     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2549 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
WPS เรียกเก็บคาพิมพจาก MP 
หัก ตั้งสํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสญู  

 
13.72 

 
15.01 
(3.23) 

 
โดยในไตรมาส 4/2549 ฝายบรหิารไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบางสวนจํานวน 3.23 
ลานบาท โดยผานมติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 

รวม  11.78  
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล  กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในป 2549 มีความสมเหตุสมผล โดย WPS ไดเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง โดยเปน
การเรียกเก็บคาพมิพ ในอัตราที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป ในไตรมาส 4/2549 บริษทัไดตั้งสํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญบางสวนจํานวน 3.23 ลานบาท คงเหลือสุทธิ ณ 31 
ธันวาคม 2549 เทากับ 11.78 ลานบาท 
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ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของการทํารายการระหวางกัน 

ธุรกิจและการดําเนินงานสวนใหญของบริษัทและบรษิัทยอยมีความเกีย่วพัน และ/หรือ สนบัสนุนธุรกิจของบริษัทยอยบริษัท
รวมและบริษทัที่เก่ียวของกัน สินทรัพย หนีส้ิน รายได และคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทและบริษทัยอยเปนรายการที่เกิด
ข้ึนกับบรษิัทยอย บริษทัรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทเหลานี้เก่ียวของกันโดยการมีผูถือหุน และ/หรือ  การเปน
กรรมการรวมกันและผูบรหิารทีส่ําคัญ กรรมการและพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่และความรบัผิดชอบในการวางแผน สั่งการ
และควบคมุการดําเนินงานของบรษิัท บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน โดยบริษัทและบริษทัยอยกําหนด
นโยบายการคิดราคาโดยกําหนดหลักเกณฑดังนี้ 

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

รายการระหวางกนัที่เกิดข้ึนในระหวางป 2549 เปนรายการปกตทิางการคาและไมมีรายการกูยืมระหวางกนั สําหรับขั้นตอน
การอนุมตัิการทาํรายการระหวางกันจะเปนไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกาํหนดลําดับขั้นในการอนมุัติตามขนาดของ
รายการ และไมขัดตอขอบังคับของบริษัท และไมมีรายการใดที่เปนรายการระหวางกนักับบุคคลที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน นอกจากนี้รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นใหมและรายการที่มียอดคงคางนั้น ทุกไตรมาสจะผานการสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีอิสระ และทุกสิ้นปหากมีรายการใดที่เปนสาระสาํคัญ ผูสอบบัญชีจะทําการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสาํคัญที่
เก่ียวของ ซึ่งหากพบรายการใดที่สาระสาํคัญก็จะเปดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ซึ่งงบการเงินดังกลาวจะนําเสนอให
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัิทุกไตรมาส รวมท้ังงบการเงินประจําปทีก่รรมการบริษทัไดเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณา และเปดโอกาสใหซักถามไดทุกประเด็น ซึ่งที่ผานมาไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง   

สําหรับนโยบายทีเ่กี่ยวกับรายการระหวางกัน บรษิัทจะใหมีเฉพาะรายการทางการคาที่มีความจาํเปนและเปนรายการที่
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักคือดานสื่อสิ่งพมิพ วิทยุ และ โทรทัศน  รวมท้ังมนีโยบายที่จะไมใหเงินกูเพิม่แกธุรกิจที่ไมเกี่ยวของ 
นอกจากนีห้ากมีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นและรายการดังกลาวเกิดข้ึนกับบุคลลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทาง
บริษัทจะจัดใหมขีั้นตอนการพิจารณาตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(กลต.) กําหนด เพื่อเปนมาตราการในการคุมครองผูลงทุน 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบการเงิน 

รายงานการสอบบัญช ี

(1) ผูสอบบัญช ี

รายนามผูสอบบญัชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน และไดลงนามในงบการเงินของบริษทั งบการเงินของบริษัทยอย และ
งบการเงินรวม ตัง้แตป  2547  ถึงป 2549 มีดังนี ้
ป 2547 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ป 2548 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ป 2549 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

โดยนายวินิจ ศลิามงคล เปนผูสอบบัญชีของบรษิัทมาตั้งแตงวดบัญชีป 2546  หรือตอเนือ่งจนถึงป 2549 รวมระยะเวลา 4 ป โดย
ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพนัธและไมมีสวนไดเสียกับบริษทั / บรษิัทยอย / ผูบริหาร / ผูถอืหุนรายใหญ  หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

 

(2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชใีนระยะ 3 ป ที่ผานมา 
ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้ 

ป 2547   -    ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข   

ป 2548  -  ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข 

ป 2549  -  ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 
 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

    บริษัทและบริษทัยอยรวม 9 บรษิทั  จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ในป 2549 เปนจํานวนเงินรวม 3,860,000 บาท 
    

 2. คาตอบแทนอื่น (non-audit fee) 

         -ไมมี- 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่สาํคัญ)  

โดยรายการของงบการเงินทั้งหมดสามารถศึกษาไดจากงบการเงินของบริษัท 

        หนวย : (พันบาท) 
 2547 % 2548 % 2549 % 
       

รายการในงบดุล       
เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น 170,389 3% 132,769 2% 190,594 4% 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 744,587 12% 979,578 18% 875,443 17% 
รายไดคางรับ 354,165 5% 76,200 1% 48,554 1% 
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษทัรวมและบริษทัที่เกี่ยวของกัน 834,122 13% 596,544 11% 492,420 10% 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 215,249 3% 414,104 8% 234,444 5% 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 234,764 4% 163,894 3% 223,574 4% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,553,276 39% 2,363,089 43% 2,065,029 40% 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 283,026 4% 42,000 1% 43,692 1% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ – ราคาทนุสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 3,522,265 54% 2,672,247 49% 2,645,766 52% 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชาคืน -  253,590 5% 253,590 5% 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 114,033 2% 121,813 2% 107,212 2% 
รวมสินทรัพย 6,472,600 100% 5,452,739 100% 5,115,289 100% 
 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 และเงินกูระยะยาวที่ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 

 
 

1,070,758 

 
 

17% 

 
 

1,164,253 

 
 

21% 

 
 

934,864 

 
 

18% 
เจาหนี้การคา 213,112 3% 208,930 4% 172,554 3% 
หุนกู สวนที่ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 1,060,000 16% -0- 0% 600,000 12% 
เจาหนี้และเงินกูยืมจากบริษทัรวมและบรษิัทที่เกี่ยวของกัน 14,918 0.2% 10,574 0.3% 981 0.02% 
ภาษีเงินไดคางจาย 23,210 0.4% 16,250 0.3% 15,830 0.3% 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 134,033 2% 178,297 3% 251,599 5% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,516,031 39% 1,578,304 29% 1,975,828 39% 
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 187,343 3% 364,167 7% 330,557 6% 
หุนกู– สุทธิจากสวนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป 1,600,000 25% 1,600,000 29% 1,000,000 20% 
หนี้สินอื่น -  93,862 2% 133,866 3% 
รวมหนี้สิน 4,303,374 66% 3,636,332 67% 3,440,251 67% 
หุนสามัญ –ชําระเต็มมูลคาแลว 1,623,813 25% 1,647,480 30% 1,647,730 32% 
สวนเกินมูลคาหุน  345,756 5% 344,629 6% 115,558 2% 
สํารองจากการตีราคามูลคายุติธรรม 53,025 1% (42,169) -1% (40,627) -1% 
สํารองตามกฎหมาย 13,228 0.2% 20,794 0.4%   
กําไร (ขาดทนุ) สะสม 122,209 2% (249,965) -5% (154,222) -3% 
เงินรับลวงหนาคาหุน   77,500 1%   
สวนของผูถอืหุนสวนนอย 11,194 0.2% 18,138 0.3% 106,598 2% 
สวนของผูถือหุนสุทธิ 2,169,225 34% 1,816,407 33% 1,675,037 33% 
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หนวย: (พันบาท) 

       
 2547 % 2548 % 2549 % 

รายการในงบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขายและบริการ - สุทธิ 3,206,754 96% 2,878,309 95% 2,914,213 95% 
รายไดคาเชาและบริการ และอื่น ๆ 131,663 4% 154,265 5% 167,158 5% 
รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 3,338,417 100% 3,032,574 100% 3,081,371 100% 
ตนทุนขายและบรกิาร 1,757,149 53% 1,869,952 62% 1,765,495 58% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,203,177 36% 1,107,819 37% 1,141,545 37% 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 2,960,326 89% 2,979,951 98% 2,907,040 95% 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนดอกเบีย้และภาษ ี 378,091 11% 52,623 2% 174,331 5% 
ดอกเบี้ยจาย 190,480 6% 160,602 5% 171,467 5% 
ภาษีเงินได 64,125 2% 29,431 1% 27,532 1% 
(ขาดทนุ) กําไร จากสวนของผูถือหุนสวนนอย (5,694) -0.2% (6,944 ) -0.2% (10,960) -0.4% 
กําไร (ขาดทุน) กอน รายการพิเศษ 129,180 4% (144,354 ) -5% (35,628) -1% 
โดยรายการพิเศษไดแก:-       
กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร 3,152 0.1% 341,091 11% 6,484 0.2% 
กําไรจากการขายเงินลงทุน 47,395 1% 100,515 3% -  
ผลขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทนุในบริษทัไทย พอรทัล - - (2,180 )  (6,092) -0.2% 
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ : รายการลกูหนี้และเงินกูยืม       

-เอ็นพจีี เทรนนิ่ง  แอนด  คอนเฟอรเรนซ  รีสอรท  - - (167,561) -6% -  
  - เนชั่น พร้ินติ้ง คอมเพล็กซ   (35,447) -1% -  
  - เนชั่น ทัว่ไทย   (34,709) -1% -  
  - มีเดีย พัลซ     (10,367) -0.3% 
  - ลูกหนี้การคาทัว่ไป และลูกหนี้อืน่ๆ (52,316) (2%) (80,146) -3% (46,375) -1.5% 
สํารองสินคาเสื่อมสภาพ (13,852) (0.4%) (61,530) -2% (9,432) -0.3% 
ตัดบัญชีลูกหนี้และรายไดคางรับ     (11,503) -0.4% 
ผลประโยชนพนักงานเกษียณอาย ุ     (41,309) -1.4% 
ภาษีจากกาํไรรายการพิเศษและรายการปรับปรุงภาษ ี   (249,930) -8%   
กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 113,559 3% (332,071) -11% (154,222) -5% 
รายการในงบกระแสเงินสด        
กําไรสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

 
607,315 

 
 

 
217,592 

 
 

 
278,075 

 

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน 455,512  (441,539)  443,375  
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมการลงทนุ (467,286)  1,126,367  (112,692)  
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน 23,211  (722,179)  (272,648)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ 11,437  (37,351)  58,036  
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ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงานกอน ดอกเบี้ย, ภาษีเงินได , คาเสือ่มราคา, รายจายตัดบัญชี ( EBITDA )  

และรายการพิเศษสําหรับป 2547-2549  

                       หนวย: (พันบาท) 

 
 
 

2547 

 
 

2548 

 
 

2549 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานกอนรายการพิเศษ 
 

129,180 
 

(144,354) 
 

(35,628) 
บวก ดอกเบี้ยจาย 190,480 160,602 171,467 
บวก  ภาษ ี 64,125 29,430 27,532 
บวก คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบญัชี 233,790 189,735 189,486 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนคาเสื่อมราคา (EBITDA) 617,575 235,413 352,857 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของงบการเงินรวม     
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากดั ( มหาชน ) และบริษัทยอย     

รายการ    
 2547 2548 2549 

 1. อัตราสวนสภาพคลอง    
1.1 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.01 1.50 1.05 
1.2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.36 0.70 0.54 
1.3 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทนุ 
        หมุนเวียน(เทา) 

 
0.13 

 
0.10 

 
0.16 

1.4 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) 4.29 3.34 3.14 
1.5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วนั ) 84 108 115 
1.6 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 5.71 5.94 5.44 
1.7 ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน) 63 61 66 
1.8 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้  (เทา) 6.98 5.26 5.98 
1.9 ระยะเวลาชาํระหนี้ (วนั) 52 68 60 
1.10 Cash Cycle (วัน) 95 100 121 
2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากาํไร    
2.1 อัตรากําไรขั้นตน (%) 45.20% 35.03% 39.42% 
2.2    อัตรากาํไรจากการดําเนนิงาน (%) 7.68% -3.53% 0.25% 
2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 
         ตอการทํากาํไร 

 
10.48% 

 
6.11% 

 
9.01% 

2.4   อัตรากําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ 5.30% -4.09% -1.15% 
2.5 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสวนของผูถือหุน (เทา) 8.29% -7.83% -2.13% 
3.  อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
3.1 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัย (%) 2.78% -2.38% -0.67% 
3.2 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัยถาวร (%) 11.93% 1.54% 5.99% 
3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.52 0.58 0.58 
4.  อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน    
4.1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 1.98 2.00 2.05 
4.2 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.20 4.06 2.78 
4.3 อัตราสวนกาํไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษีและกอนรายการพิเศษตอ 

ดอกเบี้ยจาย (เทา) 
 

2.25 
 

0.33 
 

1.02 
4.4 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน cash basis (เทา) 0.67 0.42 0.67 
4.5 อัตราการจายเงินปนผล  (%) 64.29% 0.00% 0.00% 
หมายเหตุ : รายการพิเศษประกอบดวย กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร, กําไรจากการขายเงินลงทุน, คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ, คา

เผื่อสินคาลาสมัย, คาเผื่อผลขาดทนุจากการดอยคาของเงินลงทุน, ภาษขีองกําไรรายการพิเศษและรายการปรับปรุง
ภาษี, ตัดบัญชีลูกหนี้และรายไดคางรับ, ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95

 
 
ผลการปฏิบัตติามแผนการดาํเนนิธรุกิจ ในกรณีทีเ่คยเปดเผยเปาหมายในการดาํเนนิธุรกิจในระยะเวลา 3-5  ป ขางหนา
ไวกับผูถือหุน   
-ไมม-ี 

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  สาํหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับป  ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549 
บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานกอนรายการตั้งสํารองตางๆ 7.88 ลานบาท หากรวมรายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการตัดบัญชีลูกหนี้และรายไดคางรับ รวม 68.24 ลานบาท รายการตั้งคาเผื่อสินคา
ลาสมัย 9.43 ลานบาท รายการคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรวม 9.64 ลานบาท  เงินชดเชยใหพนักงานดวยเหตุออกจากงาน 
59.03 ลานบาท ผลประกอบการ ของป 2549 จะแสดงผลขาดทุนสุทธิหลังรายการพิเศษ 154.22 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิกอนรายการตั้งสํารองตางๆและรายการพิเศษ 252.45 ลานบาท โดยมีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้ 

1. รายไดจากการขายและบริการป 2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 1 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป กอน โดยมาจากรายไดจากการ
จําหนายส่ิงพิมพเพิ่มขึ้นรอยละ 16  เกิดจากรายไดจากการจําหนายหนังสือพิมพเพิ่มขึ้นรอยละ 11  และรายไดจากการ
จําหนายหนังสือพอคเกตบุคส การตูน และแมกกาซีนเพิ่มขึ้นรอยละ 22 รายไดจากบริการดานการพิมพและการเปนตัวแทน
จําหนายหนังสือตางประเทศ เพิ่มขึ้นรอยละ 9 รายไดโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพลดลงรอยละ 8 ในขณะที่รายไดโฆษณาจากสื่อ
ทีวีและวิทยุเพิ่มขึ้นรอยละ 15  รวมทั้ง จากที่บริษัทขยายงานรับบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคาภายนอกซึ่งในรอบปที่ผาน
มารายไดสวนนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50 

 
2. ตนทุนขายป 2549  ลดลงรอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548 มาจากตนทุนการพิมพลดลงรอยละ 8  จากการ

ดําเนินนโยบายบริหารการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดมีผลทําใหสามารถลดปริมาณการใชกระดาษลงไดรอยละ 11  ทั้งที่ 
ตนทุนกระดาษที่ใชในปนี้มีราคาเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7   รวมถึง จากการปรับรูปแบบผังรายการและเวลาการ
ออกอากาศใหมใหเหมาะสมตามสภาวะการณทําใหสามารถลดตนทุนในการผลิตสื่อโทรทัศนไดถึงรอยละ 50 

 
 
3. คาใชจายในการขายและบริหารป 2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 3  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548 เหตุผลหลักมาจากการที่

ตนทุนการเดินทางและขนสงเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ตามสภาวะของราคาน้ํามันในประเทศ  และจากการเพิ่มชองทางการจัดสงให
ครอบคลุมในพื้นที่ที่ขยายงานรับจัดสงสินคาใหกับลูกคาภายนอกซึ่งสัมพันธกับรายไดสวนนี้ที่มีอัตราเพิ่มข้ึนอยางมาก  
นอกจากนี้ บริษัทยังคงดําเนินนโยบายควบคุมรายจายดานการสงเสริมการขายโดยเนนไปยังกลุมลูกคาที่เปนเปาหมาย
โดยตรงซึ่งสงผลใหสามารถลดคาใชจายสวนนี้ไดรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปกอน 

กลาวโดยสรุป  ผลการดําเนินงานป 2549 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานกอนรายการตั้งสํารองตางๆ 7.88 ลานบาท หาก
รวมรายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการตัดบัญชีลูกหนี้และรายไดคางรับ รวม 68.24 
ลานบาท รายการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย 9.43 ลานบาท รายการคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรวม 9.64 ลานบาท  เงินชดเชยให
พนักงานดวยเหตุออกจากงาน 59.03 ลานบาท ผลประกอบการ ของป 2549 จะแสดงผลขาดทุนสุทธิหลังรายการพิเศษ 154.22 
ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิกอนรายการตั้งสํารองตางๆและรายการพิเศษ 252.45 ลานบาท  
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  ดังนั้น ในงบการเงิน ส้ินสุด  31 ธันวาคม 2549 จะแสดงขาดทุนสะสม 154.22 ลานบาท และแสดงสวนเกิน
มูลคาหุน 115.56 ลานบาท 

ผลการดาํเนนิงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภณัฑ  ป 2549 

 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา (Printing and Publishing Business)  
ประกอบดวย 4 สายธุรกิจ โดยอยูภายใตบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  คือ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจ

ภาษาไทย  สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  และสายธุรกิจดานกิจกรรมพเิศษและหนงัสือฉบบั
พิเศษ  

รายได :- 

รายไดจากสือ่ส่ิงพิมพในป 2549 ประกอบไปดวยรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาและจัดจําหนายในหนงัสือพิมพ The 
Nation, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธรุกิจ Bizweek,  คม  ชัด ลึก และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห , เนชั่นจเูนียร และรายไดจากการ
จําหนายหนังสือฉบับพิเศษ ในชวง 6 เดอืนแรกของป 2549 ไดรวมรายไดจากการรับจางพิมพและเปนผูจดัจําหนายใหแก
หนังสือพิมพตางประเทศ ไดแก The Yomiuri Shimbun และ The Wall Street Journal Asia และเปนผูแทนจําหนายนิตยสาร
ตางประเทศ เชน Fortune, Time Magazine, Business Week เปนตน  (ซ่ึงรายไดการรับจางพิมพและจัดจําหนายใหส่ิงพิมพ
ตางประเทศนีไ้ดโอนไปดาํเนินการภายใตบริษทั เนชัน่ บุคส อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกัด (บริษัทยอย 99.99%) ตั้งแตกลางป 2549 

รายไดจากการขายและบริการของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณาในป 2549 เทากับ 2,317  ลานบาท  คิดเปน 79% ของ
รายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบรษิัท  ซ่ึงลดลงจากปกอน 151  ลานบาท หรือลดลง 6% โดยสาเหตุหลักเกิดจาก
รายไดโฆษณาทีล่ดลง 8% เนื่องจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ที่ไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน อัตราดอกเบี้ย 
และอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเกิดปญหาน้ําทวมในหลายจังหวัด ทาํใหกําลังซ้ือลดลง ประกอบกบัเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง และปญหาความไมสงบในชายแดนภาคใต จึงสงผลใหธุรกิจตาง ๆ ชะลอการใชจายเพื่อการโฆษณา   
สําหรับธุรกิจดานการจําหนายส่ิงพมิพ ในปทีผ่านมารายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพเพิ่มขึ้นถึง 15% หรือเพิ่มขึ้นจากปกอน 86 
ลานบาท สาเหตหุลักเนื่องจากการจําหนายหนังสือฉบับพิเศษเนือ่งในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป  และผลของการ
ปรับราคาสมาชกิของ The Nation ในไตรมาส 1 และ กรุงเทพธุรกิจในไตรมาส 4   

รายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณาประกอบดวยโครงสรางรายไดดังตอไปนี ้

รายไดโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ สําหรับป 2549 เทากับ 1,571 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอน 148 ลานบาทหรือลดลง 9%  
เนื่องจากการลดลงของโฆษณาประเภท Display และ Classified ในสื่อหนังสือพิมพ โดยโฆษณาประเภท Display ในป 2549  
เทากับ 1,206  ลานบาท  ซ่ึงลดลงจากปกอน  64 ลานบาท หรือลดลง 5% สวนโฆษณาประเภท Classified ในป 2549 เทากบั 294 
ลานบาท ซ่ึงลดลง 63 ลานบาทจากปกอน หรือลดลง 18% สําหรับโฆษณาประเภท Supplement ในป 2549 ซ่ึงเทากบั 71 ลาน
บาท ลดลงจากปกอน 9 ลานบาท หรือ 12%  

รายไดจากการจัดจําหนายสิ่งพิมพ  ในป 2549 เทากับ 666 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 86 ลานบาท หรือเพิ่ม        
ข้ึน 15% ซ่ึงสวนใหญเพิ่มขึ้นจากการจําหนายหนังสือฉบบัพิเศษเนือ่งในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ป  และผลของการ
ปรับราคาสมาชกิของ The Nation ในไตรมาส 1 และ กรุงเทพธุรกิจในไตรมาส 4   

รายไดจากการรับจางพิมพและการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ  ในป 2549 เทากับ 80 ลานบาท ลดลงจากป
กอนที่เทากบั 169 ลานบาท เนือ่งจากไดโอนการดาํเนินงานของธุรกจินี้ไปดําเนินการภายใตบริษทัเนชัน่ บุคส อนิเตอรเนชั่น
แนล จาํกัด (บรษิทัยอย 99.99%) ตัง้แตกลางป 2549 
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รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร ในป 2549 เทากบั 44  ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 8 ลานบาท  
หรือ 22% เนื่องจากปรับอัตราคาบรกิารและเปดพืน้ทีใ่หเชาเพิ่มขึ้น  

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขาย รวมในป 2549 เทากับ 1,702 ลานบาท เทากับปกอน โดยตนทุนขายประกอบดวย ตนทุน
กระดาษ, ตนทุนการพิมพ ตนทนุหนังสือรวมประมาณ 935  ลานบาท หรือ 55%, คาใชจายเงินเดือนสวนกองบรรณาธกิารและ
โรงพิมพ รวม 332 ลานบาท หรือ 20% คาเชาเครื่องจักร 345  ลานบาท หรือ 20%  คาใชจายเดินทาง 32 ลานบาท หรือ 2% และ
คาเสื่อมราคา 11  ลานบาทหรอื 1%  โดยคาใชจายดังกลาว 45% ไมแปรผันตามรายได โดยเปนตนทุนคงที่  เนื่องจากรายไดสวน
ใหญเกิดจากการบริการดานสื่อโฆษณาซึ่งถอืไดวาเปนรายไดทีไ่มมีตนทุน สวนรายไดจากการจาํหนายส่ิงพิมพ จะมีผลกระทบ
กับตนทุนขายเฉพาะในสวนของตนทุนกระดาษและคาพิมพที่มีสัดสวนประมาณ 55% ของตนทนุขายรวมของธุรกิจส่ิงพิมพ    
อยางไรก็ตามหากราคากระดาษเพิ่มขึ้น  บริษทัไดมีนโยบายในการควบคุมตนทนุกระดาษ  โดยการควบคุมยอดรับคืน และปรับ
เนื้อหาใหเหมาะสมกับจํานวนหนากระดาษ หรือปรับลดจาํนวนหนาสี  เปนตน 

คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2549 เทากบั 1,047 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 38 ลานบาท หรือ 4% โดย
คาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 339  ลานบาท หรือ 32%, คาใชจายสงเสริม
การขาย 177 ลานบาท หรือมีสัดสวน 17%  คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง  181 ลานบาท หรือ 17%, คาเสื่อมราคา 99 ลาน
บาทหรอื 9% โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผันตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 

กําไรขั้นตน ในป 2549 เทากับ 614  ลานบาท หรือ 26.5% เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายและบรกิาร  โดยลดลง 4.5% 
จากป 2549 ที่เทากับ 31% เนื่องจากรายไดทีล่ดลงถงึ 9% ในขณะที่ตนทุนขายเทาเดิม  ซ่ึงตนทุนขายหลกัคือ คาเชาเครื่องจักร ที่
เปนคาใชจายคงทีต่ามสัญญาระยะยาว  โดยคาเชาดังกลาวเปนการเชาลิสซิ่งซ่ึงรวมดอกเบี้ยแลว  นอกจากนี้มาจากตนทนุคาพิมพ
ที่บริษทัยอย (WPS) เรียกเก็บเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้เปนผลมาจากการโอนธุรกิจจากการรับจางพิมพและจัดจาํหนายใหส่ิงพิมพ
ตางประเทศ ซ่ึงเปนธุรกิจที่มอีัตรากําไรขั้นตนที่สูงไปดําเนินการภายใตบริษทัเนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั (บริษทัยอย 
99.99%) ตั้งแตกลางป 2549 

 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา  ในป 2549 มีผลขาดทุนสุทธิ  108 ลานบาท  แตหากไมรวมคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน  48 ลานบาท, คาเผื่อการดอยคาของทรพัยสิน 11 ลานบาท , ผลประโยชนจายใหพนักงานเกษียณอายุ 
38 ลานบาทกําไรจากการจําหนายทรัพยสิน 4  ลานบาท ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณา จะมีผลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอน
รายการพิเศษขางตนเทากบั 15 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากรายไดโฆษณาทีล่ดลงที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ไดแกราคา
น้ํามัน, อัตราดอกเบี้ย ปจจัยทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางการเมือง เปนตน  

 
ธุรกิจดานการพิมพ (Printing Services Business) อยูภายใตการดําเนนิงานของ บริษทั ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย 

จํากัด ) หรือ  WPS (NMG ถือหุน 84.50%)   

รายได :- 

รายไดจากบริการงานพิมพ ในป 2549 ประกอบไปดวยรายไดที่เรียกเก็บคาพิมพจากบริษทัแม และบริษทัในเครือ 
ประมาณ 85%-90%  โดยมีรายไดในปทีผ่านมาเทากบั 576 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่เทากับ 304 ลานบาทประมาณ 90% 
เนื่องจาก WPS เร่ิมดําเนินกิจการประมาณกลางป 2548  
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อยางไรก็ตามเมือ่เทียบตามระยะเวลาที่เทากนั พบวา WPS มีรายไดคาพิมพลดลง เนือ่งจากผลจากการเขมงวดในการวาง
ยอดจําหนาย และควบคุมยอดรับคนื ของ NMG ที่มีผลใหยอดส่ังพิมพลดลง  

รายไดอ่ืน  ในป 2549 เทากบั 12  ลานบาท ซ่ึงเปนรายไดจากการขายเศษกระดาษ และวสัดุคงเหลือจากการพิมพ  

คาใชจาย:- 

ตนทุนขาย รวมในป 2549 เทากับ 582 ลานบาท  โดยตนทุนขายหลัก ประกอบดวย คาเชาเครื่องจักร 337  ลานบาท หรือ 
58%  ตนทุนกระดาษและวัตถดุิบอืน่ 166 ลานบาท หรือ 29% เงินเดือนคาจางสวนงานผลิต 32 ลานบาท หรือ 6% และคาเสื่อม
ราคา 27  ลานบาทหรือ 5%  โดยคาใชจายหลักคือคาเชาเครื่องจักร ซ่ึงเปนตนทุนคงที่  จากการทาํสัญญา Sales & Leased Back 
ทําใหบริษทัตองรับภาระคาใชจายคอนขางสูงในชวง 5 ปแรก ตามสัญญาเชา  

คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2549 เทากับ 31 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 13 
ลานบาท หรือ 42%,  คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง  2 ลานบาท หรือ 6%, คาเสื่อมราคา 2 ลานบาทหรือ 6% โดยคาใชจาย
ในสวนนี้ไมแปรผันตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 

กําไรขั้นตน ในป 2549 มีผลขาดทนุขั้นตน เทากบั 6.6  ลานบาท หรือ -1%  โดยลดลง 7% จากปกอน ที่เทากบั 6%  
เนื่องจากรายไดทีล่ดลงจากการรับงานพิมพของบรษิทัในกลุมที่มียอดสั่งพิมพลดลง จากการควบคุมยอดรับคืน โดยการบริหาร
การวางจุดจาํหนายใหมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  

 กําไร (ขาดทุน) สทุธิ ในป 2549 มีผลขาดทนุสุทธิ 32 ลานบาท แตหากไมรวมคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญจํานวน 3 ลานบาท, 
จะมีผลขาดทนุจากการดําเนนิงานกอนรายการพิเศษขางตนเทากบั 30 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากรายไดคาพิมพทีล่ดลงจากบริษัท
แม ในขณะที่มีคาใชจายที่เปนตนทนุคงที่ที่คอนขางสูงมาก โดยเฉพาะคาเชาเครื่องจักร  

 
อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณาแกไขปญหาความผนัผวนของรายไดและการใชกําลังการผลิตที่เกินจากการใชงานจรงิ

ในธุรกิจนี้ โดยการให WPS จัดตั้งบริษัทรวมทุน Kyodo Printing จากประเทศญี่ปุน  ภายใตชื่อ Kyodo Nation Printing Services 
Co., Ltd.    หรือ KNP  ซ่ึงปจจุบันไดจัดตั้งบริษทัเรียบรอยแลวเมือ่เดอืนมกราคม 2550 โดย WPS ถือหุน 49%,  Kyodo Printing  
ถือหุน 49% และ  San-Mic Trading (Thailand) Co., Ltd. ถือหุน 2%  มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 350 ลานบาท ซ่ึง WPS จะลงทุน
โดยการจําหนายเครื่องจักร Commercial Web และอปุกรณที่เกี่ยวของใหรวมทุน  

 
KNP จะดําเนินธรุกิจใหบริการงานพิมพ Commercial Printing อาทิ การพิมพ magazine และ pocket book ทั้งในและ

ตางประเทศ (แตไมรวมการพิมพหนังสือพิมพ ซ่ึงจะดําเนินการโดยบริษัท WPS เอง) โดยงานพิมพสวนหนึ่งมาจากฐานลูกคา
เดิม ของ Kyodo Printing  Singapore  ซ่ึงเปนกลุมลูกคางานพิมพเพือ่สงออกไปยัง Australia และ UK นอกจากนี้ยังมีงานพิมพ
จากฐานลูกคาเดิมของ WPS และกลุมลูกคาใหมในประเทศ ปจจุบัน KNP  อยูระหวางการเตรียมความพรอมโดยคาดวาจะเริ่ม
เปดดําเนินงานบางสวนในวันที ่1 เมษายน 2550 

 
ธุรกิจดานการศึกษา บนัเทิง และตางประเทศ  (Edutainment Business) อยูภายใตการดาํเนินงานของ บรษิัทยอย ไดแก 

บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด – NBI  (NMG ถือหุน 99.99%) บริษัท เนชัน่ เอ็ดดูเทนเทนท จํากัด  –NED  (NBI 
ถือหุน 99.99%)  บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  (NBI ถือหุน –50%)  

รายได :- 
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รายไดจากธุรกิจการศึกษาบันเทิง และตางประเทศ ในป 2549 ประกอบดวยรายไดหลักจากการจําหนายส่ิงพิมพ เพือ่
การศึกษาและหนงัสือเลม การเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ โดยมีรายไดรวม 3 บริษทั ในปทีผ่านมาของกลุมธุรกิจนี้
เทากับ 440 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่เทากับ 265 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 66% เนื่องจากการปรับโครงสรางภายในกลุม
ธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ โดย NBI ไดรับโอนธรุกิจจากการเปนตวัแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ ซ่ึงเดิม
ดําเนินการภายใต NMG ตั้งแตกลางป 2549 นอกจากนี้รายไดที่สูงข้ึนยังเกิดจาก การปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
NED ใหเปนตัวแทนการซือ้ขายลิขสิทธ์ิ ส่ิงพิมพจากประเทศญี่ปุน โดย NED จะเรียกเก็บคาลิขสิทธจากบริษทั NEE อีกทอด
หนึ่ง  

คาใชจาย:- 

ตนทุนขายและบริการ รวม 3 บรษิัท ในป 2549 เทากบั 271 ลานบาท  โดยตนทุนขายหลัก ประกอบดวยตนทุนคา
หนังสือ ซ่ึงรวมถงึตนทุนการจางพมิพ ตนทนุการผลติตาง ๆ  คาลิขสิทธ์ิ หนังสือ และลิขสิทธ์ิ นักเขียน รวม 262 ลานบาท หรือ 
97% ของตนทนุขายรวม    

คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2549 เทากับ 92 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 35  
ลานบาท หรือ 38%,  คาใชจายสงเสริมการขาย 15 ลานบาท หรือ 16% คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง  6 ลานบาท หรือ 6%, 
โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผนัตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 

กําไรขั้นตน ในป 2549 มีกําไรขั้นตน เทากับ 169 ลานบาท หรือ 38% ของรายได โดยลดลง 2% จากปกอน ที่เทากบั 
40%  เนื่องจากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษทัในกลุม ไดแก NED  ใหเปนตัวแทนการซือ้ขายลิขสิทธ์ิ ส่ิงพิมพ
จากประเทศญีปุ่น โดย NED จะเรียกเก็บคาลิขสิทธจากบริษทั NEE อกีทอดหนึ่ง  ซ่ึงเทากับ NED จะมีรายได และตนทนุขายที่
ใกลเคียงกัน จึงทําใหกําไรขั้นตนลดลง 

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ ในป 2549 มีผลกําไรสุทธิรวม 3 บริษทัเทากบั   48 ลานบาท เพิ่มขึน้ 5 เทาจากปกอนที่มีกําไรสุทธิ 
8 ลานบาท ซ่ึงหากไมรวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 3.7 ลานบาท, คาเผือ่สินคาลาสมัย 9.4 ลานบาท  จะมีผลกําไรจากการ
ดําเนินงานกอนรายการพิเศษขางตนเทากับ  61 ลานบาท   

สําหรับกําไรสุทธิรวม 3 บริษทั จํานวน 48 ลานบาท แบงเปนกําไรจาก NBI 24 ลานบาท ในขณะทีป่กอนมีกําไร 4 ลาน
บาท โดยสาเหตุที่มีกําไรเพิ่มขึน้มาก มาจากการรบัโอนธุรกิจการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ ซ่ึงเดิมดําเนินการ
ภายใต NMG ตั้งแตกลางป 2549 ซ่ึงธุรกิจนี้มีอัตรากําไรคอนขางสูง  นอกจากนี้ บริษทั NEE มีกําไรสทุธิเทากับ  28 ลานบาท ซ่ึง
เพิ่มขึ้นปกอน 14 ลานบาท เนือ่งจากการควมคุมตนทนุขายใหลดลง โดยยังสามารถคงรายไดเทาเดิมไวได สวนบริษทั NED มีผล
ขาดทุนสุทธิ 2 ลานบาท   

 
ธุรกิจดานการกระจายภาพและเสียง (Broadcasting Business) 
รายได :- 

รายไดจากสายธุรกิจส่ือโทรทศันและวทิยุ สวนใหญเปนรายไดจากการขายสื่อโฆษณาและรบัจางผลิตหรือรวมผลิต
รายการใหกับสถานีโทรทศันชองตาง ๆ ทั้ง Free TV  และเคเบิลทีว ี ไดแก ชอง 3, ชอง 7, ชอง 5 และ ชอง 9, TTV1,  WE TV 9 
(โทรทศันทองถิน่จังหวัดเชียงใหม)  เปนตน  โดยใชวิธีการแบงสรรรายไดเปนคาตอบแทนแกเจาของสถานีตามสดัสวนที่ตกลง
กัน  ซ่ึงมีคาใชจายสวนใหญคือคาเชาสถานี TTV, ตนทุนการผลิตรายการ และคาเสื่อมราคา  ซ่ึงเปนคาใชจายคงที่  
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รายไดโฆษณา ในป 2549  รวมเทากบั 247 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 65 ลานบาท หรือ 37% เมื่อเทียบกับปกอน โดยรายไดที่
เพิ่มขึ้นเกิดจากรายไดจากธุรกิจโทรทัศน เพิ่มขึ้น 52 ลานบาท หรือเพิม่ขึ้น 35% เนื่องจากมีรายการออกอากาศทาง Free เพิ่มขึ้น 
เชน ชีพจรโลก ทางชอง 9 จมูกมด ชอง 7 เร่ืองเดนเย็นนี้ ชอง 3 เปนตน สําหรับส่ือวิทยุและ New Media มีรายไดรวม 45 ลาน
บาท  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 36% หรือเพิ่มขึ้น 12 ลานบาท สวนใหญเกิดจากรายไดรับจาก New Media จากการการใหบริการ
ขาวสาร SMS ทางโทรศัพทมือถอืของทุกเครือขาย สําหรับรายไดจากธุรกิจโทรทัศนและวทิยุ คิดเปนสดัสวนรอยละ 7 ของ
รายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบรษิัท   

คาใชจาย:-  

ตนทุนขาย  ในป 2549 รวม  209  ลานบาท ลดลง 27 ลานบาท หรือ 11% จากปกอนซ่ึงเทากบั 236 ลานบาท  โดยสาเหตุ
หลักที่ลดลงจากการปรับลดจํานวนพนักงานในโครงการ Early Retirement ประมาณ 1 ใน 3 โดยในป 2549 มีคาใชจายสําหรับ
พนักงานในโครงการ Early Retirement รวม 21 ลานบาท สําหรับโครงสรางตนทุนขายประกอบดวย ตนทุนการผลิตรายการและ
คาใชจายดานขาวประมาณ 86 ลานบาทหรอื 41%  ซ่ึงลดลงจากปกอน  4 ลานบาท สวนคาใชจายเงินเดือนสวนบรรณาธิการและ
ฝายผลิตประมาณ 66  ลานบาท หรือ 32% คาเสื่อมราคา 23 ลานบาท หรือ 11% โดยคาใชจายดังกลาวไมแปรผันตามรายได 
เนื่องจากรายไดของบริษทัเกิดจากบริการดานสื่อโฆษณา,  รับจางผลิต และรวมผลิตรายการ 

คาใชจายในการขายและบริหาร  ในป 2549 เทากับ 44 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 11 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 33 ลานบาท  
ซ่ึงโครงสรางของคาใชจายสวนนี้ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร ประมาณ 14 ลานบาท หรือ 32% คาใชจาย
สงเสริมการขายประมาณ 10 ลานบาท หรือ 23% ของคาใชจายในการขายและบริหารรวม  โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผันตาม
รายได   

ผลการดําเนินงาน:- 
กําไรขั้นตน   ป 2549 มีกําไรขั้นตน 38 ลานบาท หรือ 15%  โดยแบงเปน  กําไรขั้นตนจากธุรกิจโทรทศัน 16 ลานบาท 

ในขณะที่ธุรกิจส่ือวิทยุ และ New Media มีกําไรขั้นตน 21 ลานบาท ซ่ึงนับไดวาธุรกิจโทรทัศน มีแนวโนมที่ดีข้ึนเมือ่เทียบกับป
กอน ที่ขาดทุนขัน้ตนถึง 60 ลานบาท ซ่ึงเปนผลจากการปรบัผังรายการใหมใหเหมาะสม ทําใหตนทุนลดลงไปได ในขณะที่มี
รายไดจาก Free TV เพิ่มขึ้น 

กําไรสุทธิ  ป 2549  มีผลขาดทนุสุทธิ 31 ลานบาท ซ่ึงดีข้ึนกวาปกอน 55 ลานบาท ทีม่ีผลขาดทุนสุทธิถึง 86  ลานบาท  
โดยผลขาดทุนสทุธิดังกลาวรวม 31 ลานบาท มาจากผลขาดทุนของธุรกิจโทรทศัน 42 ลานบาท  หากไมรวมคาใชจายโครงการ 
Early Retirement 20.4 ลานบาท จะมีผลขาดทุนเทากับ 21.6 ลานบาท ในขณะธุรกิจวทิยุและ New Media มีกําไรสุทธิ 12 ลาน
บาท 

    

ฐานะการเงนิ ณ 31 ธันวาคม  2549 

งบดุลรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปรียบเทียบกับงบดุลรวมวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2548 

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 5,115 ลานบาท ซ่ึงลดลง 338 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ  5,453  
ลานบาท  โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญดังนี้  

เงินสด  เทากับ 191 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 58 ลานบาท   เนื่องจากในระหวางปบริษัทมีการใชเงินสดคงเหลือจากการ
ดําเนินงานลดลง  

ลูกหนี้การคา-สุทธิ เทากับ 875 ลานบาท ซ่ึงลดลง 104 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ   979 ลานบาท  เนือ่งจากในป 
2549 ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 46 ลานบาท เพื่อใหครอบคลุมลูกหนีท้ี่คางเกิน 1 ป ทั้งหมดครบ 100% ในป 2549  
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ  115 วัน  ในขณะทีป่กอนเทากับ  108 วัน  โดยเพิ่มขึ้น 7 วนั  โดยสาเหตุที่เพิ่มขึ้น
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เนื่องจากฐานของลูกหนี้คงเหลือเพิม่ขึ้น จากการโอนรายการรายไดคางรับในงบดลุ เปนสวนหนึ่งของลูกหนี้การคาตั้งแตป 
2548 

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ-สุทธิ เทากบั  492 ลานบาท โดยลดลง  105 ลานบาท
จากปกอนที่เทากบั 597 ลานบาท เนื่องจากภายในป 2549 บริษทัไดรับชําระคนืจากลกูหนี้บริษทัในเครือ คือ เนชั่น  อนิเตอร
เนชั่นแนล คอมมนูิเคชั่น  จํากดั จาํนวน 70  ลานบาท และ จาก บริษทั เอน็พีจ ีมาเก็ตติง้ เซอรวิส จํากดั จํานวน 37 ลานบาท รวม  
2 บริษทัที่  NMG  ไดเก็บหนี้ไดเทากบั 107 ลานบาท  และในป 2549 บรษิัทไดตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากรายการ
ลูกหนี้ บริษัทในเครือ 10 ลานบาท (บริษทั มีเดีย พลัซ จํากัด) ซ่ึงดาํเนนิธุรกิจผลิตนติยสารที่ไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ   

 
 รายการลูกหนี้และเงินใหกูยืม คางชําระ ณ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ          

รีสอรท จํากดั  (NTR)  มียอดคงคางสุทธิหลังหักสํารองหนี้สูญเทากับ 326 ลานบาท 
 โดยปจจุบัน NTR ยังคงดําเนินธุรกิจใหบริการโรงแรม Majestic Beach Resort ซ่ึงเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว  ที่ชายหาด

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มหีองพัก 124  หองและสิ่งอาํนวยความสะดวกตางๆ เชน หองจัดเลี้ยง  หองประชุมสัมมนา โดย 
ณ 31 ธันวาคม 2549 รายการลกูหนี้และเงินใหกูยืมที่คางชําระระหวางบริษัทฯและบรษิัทยอย กบั NTR รวมเทากบั 663.9 ลาน
บาท  (ประกอบดวย   รายการเงินใหกูยืมในระหวางป 2539-2541 รวม 438.35 ลานบาท  รายการดอกเบีย้คางรับตั้งแตป 2539-
2545 รวม 158.38 ลานบาท และรายการเรียกเก็บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนตั้งแตป 2540-2541  รวม 67.17 ลานบาท)   โดย
ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2540-2548 แลวเปนจํานวนรวม 337.4 ลานบาท คงเหลือสุทธิ 326.5 ลานบาท  โดยยอดคงคาง
ดังกลาวลดลงจาก 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 4 ลานบาท เนือ่งจากไดทาํสัญญาประนอมหนี้ระหวางกันที่จะให NTR ชําระคืนหนี ้
อยางนอยเดอืนละ 1 ลานบาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2549  (รายละเอียดอยูในรายการระหวางกัน)   

 ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ NTR ที่ไดตั้งไวแลวจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวน
เพียงพอสําหรับผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึ้น เนือ่งจากจํานวนคงเหลือสุทธิดังกลาวจะใกลเคียงกับราคาประเมินทรัพยสินทีป่ระเมิน
โดยผูประเมินอิสระภายนอก 2 ราย ซ่ึงประเมินไวเทากบั  356 ลานบาท เมื่อเดอืนตลุาคม 2548 และ 330 ลานบาท เมื่อเดือน
กันยายน 2548  โดยลาสุดเมื่อ กุมภาพันธ 2550 บริษทัประเมินรายหลังไดประเมินราคาใหมไดเทากับ 351 ลานบาท นอกจากนี้
เพื่อเปนหลกัประกันในการชาํระคนืหนี้ใหแกบริษทั NTR จึงไดนาํที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จดจํานองกับกรมที่ดนิเพื่อเปน
หลักประกันหนี้ใหกับNMG เรียบรอยแลวเมือ่วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550  

          อยางไรก็ตามระหวางการรอขายทรัพยสินของ NTR เพื่อนํามาชาํระหนี้ใหกับบริษัทและบริษทัยอย   NTR ไดแตงตัง้ที่
ปรึกษาทางการเงนิในการเปนตวัแทนเจรจาเงื่อนไขตาง ๆ กับผูสนใจ นอกจากนี้ในระหวางพิจารณาขายทรัพยสินดังกลาวกลุม
บริษัทไดพยายามใชประโยชนจากบริการของโรงแรมใหมากที่สุด  โดยการจัดเลี้ยงลูกคาและสัมมนาในชวงนอกฤดูกาล
ทองเที่ยว    

 โดยงบการเงินลาสุด ณ 31 ธันวาคม 2548  NTR   มีรายได  77.98  ลานบาท ตนทนุขาย  20.19  ลานบาท  และ
คาใชจายในการขายและบริหาร 15.10  ลานบาท  คงเหลือเปนกําไรจากการดาํเนินงานกอนดอกเบี้ย, ภาษี และคาเสื่อมราคา 
(EBITDA) เทากบั  42.69  ลานบาท  คาเสื่อมราคา 24.36  ลานบาท  เปนผลกาํไรจากการดําเนินงาน 18.33  ลานบาท   และเมื่อ
หักดอกเบี้ยจายประมาณ 4.62  ลานบาท ทาํให NTR มีผลกําไรสุทธิ  13.71  ลานบาท  ซ่ึงจะเห็นไดวามีเงินเหลือเพียงพอที่จะ
ทยอยชําระคนืหนีใ้หบริษัทได 

รายไดคางรับ  เทากับ 48 ลานบาท ลดลง 28 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 76  ลานบาท สําหรับรายไดคางรับที่คงคางตาม
งบดุลในป 2549 เปนรายการของของสัญญาโฆษณาที่คาบเกี่ยวระหวางป  และยังไมออกใบแจงหนี้ซ่ึงสวนใหญเปนสัญญา
โฆษณาโครงการพิเศษตางๆ  ซ่ึงจะออกใบแจงหนี้เมือ่เสร็จส้ินโครงการ  เชนโครงการกอลฟ Hold In One เปนตน  

สินคาคงเหลือ  เทากับ 234 ลานบาท ซ่ึงลดลง 180 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 414  ลานบาท เนื่องจากตั้งแตป 2548-
2549 บริษัทไดจัดเก็บวัตถุดิบโดยเฉพาะ Newsprint  เพิ่มขึ้น  มากเพียงพอตอการใชงานตลอดป 2549  ทําใหวัตถุดิบลดลงจาก



 102

การนําไปใชงาน ในขณะที่ไมไดส่ังซ้ือเพิ่มขึ้น  สําหรับระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ  ณ 31 ธันวาคม  2549 เทากับ 66 วัน ซ่ึง
ใกลเคียงกับป 2548 ที่เทากับ  61 วัน   

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน  เทากับ 44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1.6 ลานบาท โดย
ปกอนเทากับ 42 ลานบาท โดยรายการเงินลงทุนในหุนทุนดังกลาว เปนเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง 20 ลานบาท และ
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่นประมาณ 2 บริษัท รวม 12 ลานบาท และเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยหลาย
บริษัท เพื่อประโยชนในการเขาหาแหลงขาวรวม 12 ลานบาท  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 2,646  ลานบาท ลดลง 26  ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 2,672 ลานบาท โดยลดลง
จากคาเสื่อมราคา   

หนี้สินรวม  เทากับ 3,440 ลานบาท โดยลดลง 197  ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 3,637 ลานบาท โดยสรุปรายการ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ  760 ลานบาท โดยลดลง 247 ลานบาท  จากปกอนที่
เทากับ 1,007 ลานบาท  สวนใหญลดลงจากการชําระคืน  ทรัสรีซีท สําหรับกระดาษนําเขา ซ่ึงมีการสั่งซ้ือมากในระหวางป 
2548 และไดชําระคืนตามกําหนดในระหวางป 2549 

เจาหนี้การคา เทากับ 173  ลานบาท  โดยลดลงจากปกอน 36  ลานบาท  โดยมีระยะเวลาชําระหนี้ในป 2549 เทากับ 60
วัน  ลดลง จากปกอนที่เทากับ 69 วัน 

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  เทากับ 505  ลานบาท ลดลง 17 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 522   ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอย (NEE) ไดคืนเงินกูระยะยาวจากธนาคารในประเทศและตางประเทศ ในระหวางป 2549  รวม 
205 ลานบาท ในขณะที่ NMG และ WPS ไดรับเงินกูใหมจากธนาคารแหงหนึ่งเมื่อตนป 2549 รวม 185 ลานบาท     

หุนกูรวม เทากับ 1,600 ลานบาทเทากับปกอน โดยเปนหุนกูที่บริษัทออกและเสนอขายในป 2547 จํานวน 1,600  ลาน
บาท  แบงเปนหุนกูชุด   NMG072A จํานวน 600  ลานบาท อายุ 3 ป  ครบกําหนดชําระคืนเดือนกุมภาพันธ 2550  และหุนกู   
NMG 092A  จํานวน  1,000  ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดชําระคืนในเดือนกุมภาพันธ 2551  และ 2552  ปละ 500  ลานบาท 
โดยหุนกูที่ครบกําหนดไปแลวเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2550 จํานวน 600 ลานบาท บริษัทไดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเรียบรอย
แลว จากเงินกูระยะยาวจากธนาคารในประเทศ และวงเงินสินเชื่อที่มีอยู    

กําไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม เทากับ 154 ลานบาท โดยลดลง 95 ลานบาท จากปกอนที่
ผลขาดทุนสะสมเทากับ 250 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในป 2549 เทากับ 154 ลานบาท โดยผลขาดทุนสะสม
ดังกลาว บริษัทจะขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในเดือนเมษายน 2550 ที่จะอนุมัติโอนสวนเกินมูลคาหุนที่มีอยู 115.5 ลาน
บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ซ่ึงเมื่อโอนสวนเกินทุนดังกลาวแลว บริษัทจะมีขาดทุนสะสม ณ ส้ินปคงเหลือ 38.7 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน เทากับ  1,675 ลานบาท โดยลดลง 141 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 1,816 ลานบาท โดยรายการที่
ลดลงเกิดจาก ขาดทุนสุทธิในป 2549 จํานวน 154  ลานบาท  สําหรับโครงสรางสวนของผูถือหุน 1,675 ลานบาท ประกอบดวย 
หุนสามัญที่เรียกชําระแลว 1,648 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 115.5 ลานบาท สํารองจากการตีมูลคาหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด 41 ลานบาท ขาดทุนสะสม 154 ลานบาท และ สวนของผูถือหุนสวนนอย 107 ลานบาท  

ภาระผูกพันและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาคาเชาดําเนินงานใน
ระยะเวลา 4-5 ป คงคางรวม 1,030 ลานบาท โดยแบงเปนคาเชาที่ตองชําระภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 292 ลานบาท และ
ระยะเวลาเกินกวา 1-4 ป จํานวน 738 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กับธนาคารในประเทศหลายแหงรวม USD 6.9  ลาน สําหรับสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของการนําเขา
กระดาษจากตางประเทศ ตลอดทั้งป 2549  และ มีเลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใชเปนจํานวนเงินประมาณ 43  ลานบาท และ
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จากการที่ธนาคารในประเทศบางแหงออกหนังสือคํ้าประกันแกบริษัทและบริษัทยอยใหแกหนวยงานรัฐบาลเปนจํานวนเงิน
รวมประมาณ  9.0 ลานบาท และ 1.1 ลานบาท ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   หนวย : พันบาท 

 
บริษัทรวม การถือหุน

(%) ทุนชําระแลว จํานวนเงิน 
ลงทุน 

สวนไดเสียจาก 
การลงทุน มูลคาเงินลงทุน 

      ณ 31 ธ.ค. 2549 
NMG บริษัท  โยมิอูริ - เนชั่น อินฟอรเมชัน่ 

เซอรวิส  จํากัด 44.98               1,000 
 

450 18,804 19,804 
 รวม     19,804 

งบกระแสเงินสดรวม ณ 31 ธันวาคม  2549 
งบกระแสเงินสดประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีกําไรไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเทากับ 278 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 60 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 218 ลานบาท      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ในป 2549 เปนยอดไดมาเทากับ 443 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานในลักษณะเปนรายการใชไปในระหวางป 2549 จํานวนรวม 324 ลานบาท โดยสาเหตุหลักเกิด
จากรายการจายดอกเบี้ยและภาษีเงินไดในระหวางปจํานวน 173  ลานบาท และ 104 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตามในป 2549 
มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานในลักษณะเปนรายการไดมาสูงถึง 489 ลานบาท สวนใหญเกิดจากรายการ
สินคาคงเหลือดลดลง 170 ลานบาท และลูกหนี้จากกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง 131 ลานบาท รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียนอื่นและ
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 75 ลานบาท  และ 60 ลานบาท ตามลําดับ 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในป 2549 บริษัทมีเงินสดจายสําหรับกิจกรรมลงทุนรวม  113 ลานบาท โดยสวน
ใหญเปนการลงทุนในการซื้อ พาหนะ และการปรับปรุงอาคารสถานที่รวม 42 ลานบาท และ การซื้ออุปกรณเครื่องจักรเพิ่มเติม 
ของ WPS ประมาณ 80 ลานบาท และซื้อโปรแกรม Computer รวม 11 ลานบาท  ในขณะเดียวกันไดรับรูดอกเบี้ยรับจากรายการ
กําไรจาก Sales & Leased Back ในป 2549 จํานวน 24 ลานบาท  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในป 2549 บริษัทใชเงินสดในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ  272 ลานบาท  โดย
ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น และทรัสรีซีท แกธนาคารรวม 246 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมจากบริษัทรวม 10 ลานบาท และชําระ
คืนเงินกูระยะยาวตามกําหนดแกธนาคาร 202 ลานบาท ในขณะที่บริษัทและบริษัทยอย WPS ไดรับเงินสดจากเงินกูระยะยาวเพิ่ม
จากธนาคารจํานวน 150 ลานบาท และ 35 ลานบาท ตามลําดับ รวม 185 ลานบาท   

รวมกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน, กิจกรรมลงทุน, และกิจกรรมการจัดหาเงิน  สําหรับป           
2549 เทากับ 58 ลานบาท   เมื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2549 จํานวน 132 ลานบาท ทําใหมี  เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 190 ลานบาท เพิ่มขึ้น 58 ลานบาท หรือ 43% จากปกอนที่เทากับ 132 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 43%    
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การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

สําหรับผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 

1. อัตราสวนสภาพคลอง ไดแก 
อัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากบั  1.05 เทา โดยลดลง 0.45 เทาจากปกอนที่เทากบั 1.50 เทา  เนื่องจาก

สินทรัพยหมุนเวียนลดลง โดยเฉพาะการลดลงของสนิคาคงเหลือที่ทยอยใช Stock และการลดลงของลกูหนี้การคา และลูกหนี้
บริษัทในเครือ ทีไ่ดรับคืนเงินในระหวางป  2549 ประกอบกับรายการหนี้สินหมุนเวยีนเพิ่มขึ้น จากการจัดกลุมรายการหุนกู
จํานวน 600 ลานบาท ที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป เปนหนี้สินหมนุเวียน ในขณะทีป่กอน ยังอยูในกลุมของหนี้สินระยะยาว 
และดวยเหตุเดียวกันจึงทําใหอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2549  เทากับ 0.54 เทา ซ่ึงลดลง 0.16 เทาจากป
กอนที่เทากบั  0.70  เทา  

Cash Cycle ในป 2549 บริษทัมีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 121 วัน โดยเพิม่ขึ้น 21 วันจากปกอนที่เทากับ 
100 วนั โดยสาเหตุหลักเกิดจากระยะเวลาในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากปกอน โดยป 2549  เทากับ 115 วนั  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 7 วันจากป
กอนที่เทากบั 108 วัน  เชนเดียวกับระยะเวลาในการขายสินคาเทากับ 66 วนั เพิ่มขึ้น 5 วันจากปกอนที่เทากับ 61 วนั ในขณะที่
ระยะเวลาชําระหนี้เปน 60 วัน   โดยลดลง 8 วัน จากปกอน ที่เทากบั 68 วัน   

2. อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร  
อัตรากําไรขั้นตน ป 2549 เทากับ 39.42%  หรือเพิ่มขึ้น 4.39% จากปกอนที่เทากับ 35.03% เนื่องจากบริษัทมีรายได

เพิ่มขึ้น 1% ประกอบกับตนทุนขายลดลง 5.6% ซ่ึงเปนผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน  โดยตนทุนขายที่ลดลงจาก
การลดปริมาณการใชกระดาษ โดยการบริหารการวางจุดจําหนายใหมีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อลดยอดรับคืน รวมทั้งมีการปรับ
ตนทุนคาใชจายในการผลิตรายการของธุรกิจโทรทัศน   และดวยเหตุผลเดียวกันจึงเปนผลใหมีอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานป 
2549 เทากับ  0.25%  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 3.78%  จากปกอนที่มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานติดลบ 3.53%  

บริษัทมีอัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทํากําไรเทากับรอยละ 9.01% ซ่ึงเพิ่มขึ้น 2.90% 
จากปกอนที่เทากับ 6.11%  

อัตราผลผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนกอนรายการพิเศษ ป 2549  เทากับ 2.13%  โดยเพิ่มขึ้น 5.70% จากปกอนที่
เทากับ 7.83% เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมคาใชจายและตนทุนขายใหลดลง   

สําหรับกําไรจากการดําเนินงานกอนรายการพิเศษ คํานวณจากรายไดจากการขายและบริการ รวมกับรายไดอื่นและ
รายไดคาเชาและบริหาร  หักตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหารที่ไมรวม รายการตัดบัญชีลูกหนี้และรายไดคางรับ 
11.5 ลานบาท คาใชจายผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ 41.3 ลานบาท ซ่ึงทั้ง 2 รายการ ไดรวมอยูในคาใชจายในการขายและ
บริหารตามที่แสดงในงบการเงิน ดังนั้นเมื่อคํานวณตามวิธีดังกลาว ในป 2549 บริษัทจะมีขาดทุนจากการดําเนินงานกอนรายการ
พิเศษ 36 ลานบาท (รายละเอียดแสดงในตารางสรุปงบการเงินรวม) 

3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัยของ ป 2549  เทากบั  -0.67% ถึงแมจะยังคงติดลบ แตบริษัทมผีลการ

ดําเนินงานที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกบัปกอน  โดยเพิ่มขึ้น 1.71% จากปกอน ซ่ึงเทากับ -2.38% สวนอัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษ
ตอสินทรพัยถาวรเทากับ 5.99%  โดยเพิ่มขึ้น  4.45 % จากปกอนที่เทากบั 1.54%  สวนอัตราหมุนของสินทรัพยเทากับ 0.58 เทา 
เทากับปกอน  

4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 2.05 เทา โดยเพิ่มข้ึน 0.05 เทาจากปกอนที่เทากับ 

2.00 เทา ถึงแมหนี้สินรวมจะลดลง 196 ลานบาท แตสวนของผูถือหุนก็ลดลง 141 ลานบาท เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิในป 2549  
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อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในป 2549  เทากบั 2.78 เทา ซ่ึงลดลง  1.28 เทาจากปกอนทีเ่ทากับ 4.06   
เทา เนื่องจากป 2548 บริษทัมีภาษีเงินไดทีต่องบวกกลับในการคํานวณคอนขางสูงถึง 279 ลานบาท จึงทําใหกําไรกอนดอกเบี้ย 
ภาษี และกอนคาเสื่อมราคา คอนขางสูง 

อัตราสวนกาํไรกอนดอกเบี้ย กอนภาษี และกอนรายการพิเศษ ตอดอกเบี้ยจาย เทากับ 1.02 เทา ซ่ึงเพิ่มขึ้น 0.68 เทาจาก
ปกอนที่เทากับ 0.34 เทา เนือ่งจากบริษทัมีกําไรจากการดําเนนิงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินเพิ่มขึ้นจากป
กอน 66 ลานบาท จึงทําใหอัตราสวนดังกลาวดีข้ึน   

ความเหมาะสมของโครงสรางทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษทัมีทนุจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1,648 ลานบาท โดยสวนของทนุไดเพิ่มขึ้นตามลําดับ  
ตั้งแตป 2542  จากการเสนอขายหุนสามัญโดยเฉพาะเจาะจง และจากการใชสิทธิเพิม่ทุนของผูถือหุนเดิม และการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของกรรมการและพนักงานบริษัท และเมื่อรวมกับสวนเกินมลูคาหุนจํานวน 116 ลาน
บาทแลวจะเทากบั 1,764  ลานบาท เมื่อรวมขาดทนุสะสมซึ่งเทากับ 154 ลานบาท  จากผลขาดทุนสทุธิ ป 2549  สวนรายการ
สํารองจากการตีราคามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยบรษิัทจดทะเบียนฯ เทากับ 41 ลานบาท เนื่องจากการปรบัลด
มูลคาเงินลงทุนในตลาดหลักทรพัย   โดย ณ 31 ธันวาคม 2549 บรษิัทมีสวนของผูถอืหุนสุทธิเทากบั 1,568 ลานบาท เมื่อรวม
สวนของผูถอืหุนสวนนอย 107 ลานบาท จะทําใหสวนของผูถอืหุนเปน 1,675 ลานบาท มอีัตราสวนของหนี้สินรวมตอสวน
ของผูถือหุนเทากบั  2.05 เทา ซ่ึงเพิ่มขึ้น 0.05 เทา จากปกอนที่เทากบั 2.00 เทา  

บริษัทมีหนี้สินรวม 3,440 ลานบาท แบงเปนสวนของหนี้สินหมุนเวยีน และหนี้สินระยะยาว จํานวน  1,976 ลานบาท 
และ 1,464 ลานบาท ตามลาํดบั หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 57 และรอยละ 43 ตามลําดบั  ซ่ึงสวนของหนี้สินหมุนเวียนเพิม่ขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกบั 31 ธันวาคม 2548 ซ่ึงมีสัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 43 และรอยละ 57 ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทไดจัด
กลุมหุนกูจํานวน 600 ลานบาท ซ่ึงครบกําหนดชาํระในเดือนกุมภาพนัธ 2550 เปนหนี้สินหมุนเวียน จากเดิมแสดงในสวนหนี้สิน
ระยะยาว    

โดย ณ 31 ธันวาคม 2549 จากงบการเงินรวม บริษัทมเีงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 760  ลาน
บาท เงินกูระยะยาวจํานวน  506 ลานบาท โดยแบงเปนสวนที่  ครบกาํหนดชําระภายใน 31 ธันวาคม 2550  เทากับ 175 ลานบาท 
และสวนที่ถึงกาํหนดชําระตั้งแตป 2551-2553 เทากับ  331 ลานบาทบาท  นอกจากนียั้งคงมีหุนกูจํานวน 600 ลานบานท ครบ
กําหนดในเดอืนกมุภาพันธ 2550 ซ่ึง ณ วันที่จัดทํารายงานฉบับนี้ (2 มนีาคม 2550) บรษิัทไดจายชําระคนืหุนกูตามกาํหนดแลว 
โดยการไดรับการสนับสนุนเปนวงเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 300 ลานบาท และใชวงเงินสนิเชื่อที่มอียู สวนหุนกู  
NMG092A  จํานวน  1,000 ลานบาท จะครบกําหนดชําระคืนในเดอืนกุมภาพันธ 2551 และ 2552 ปละ 500 ลานบาท  โดยเงินกู
ทั้งหมดเปนเงินกูสกุลเงินบาท  

 

ผลกระทบของบริษัทยอย บริษัทรวม ตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
เนื่องจากรายไดสวนใหญของกลุมบริษัทประมาณรอยละ 88 เปนรายไดจากบริษัทซึ่งเปนรายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม จึงมีผลกระทบตอบริษัทไมมากนัก 
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ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดาํเนนิงานหรือฐานะการเงินในอนาคต   

1. สภาพเศรษฐกจิโดยรวม 
ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวงป 2549 ที่ผานมามีการชะลอตัว โดยมีผลมาจากสภาวะทางการเมืองที่ไม

แนนอน รวมถึงราคาน้ํามัน และอตัราดอกเบี้ย ยังชลอตัวในอัตราที่สูงอยู  และสงผลใหบริษัทตางๆ เพิม่ความระมัดระวงัในการ
ควบคุมคาใชจายตางๆ รวมทั้งงบการลงโฆษณา ทําใหสงผลกระทบตอธุรกิจส่ิงพิมพโดยรวม  นอกจากนีก้ารที่ราคากระดาษใน
ตลาดโลกคงตัวอยูในระดับสูง สงผลตอตนทนุของธุรกิจส่ิงพิมพโดยตรง และทําใหผลประกอบการของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
โดยรวมนั้นไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 
ในป 2550 นี้ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีปจจัยจากสภาวะการเมอืงและความสงบเรียบรอยเปนปจจยัหลัก หาก

ปจจัยดังกลาวอยูในสภาวะปกตบิรษิัทคาดการณวาสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะมีแนวโนมดีข้ึน โดยคาดวาปจจัยลบ
ตางๆในป 2549  โดยเฉพาะราคาน้ํามัน และอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมเริ่มผอนคลายลง  ซ่ึงจะสงผลในเชิงบวกถึงราคากระดาษ  
อีกทั้งสถานการณการเมืองก็มีความชัดเจนขึ้น  ทําใหภาครัฐมีการผลกัดันการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสําคัญ ซ่ึงจะเปนปจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  รวมทั้งคาเงินบาททีป่รับตัวแข็งขึ้น  สงผลใหตนทุนการนําเขากระดาษ Newsprint ลดลง 
อยางไรก็ตามจากปญหาความไมสงบทางการเมืองในชวงปลายเดือนธันวาคม 2549  อาจสงผลกระทบตอความเชือ่มั่นของนัก
ลงทุน ซ่ึงมีผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมได 
 
2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพจัดเปนธุรกิจสําคญัในการสรางรายไดใหกับบริษัทฯ เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษัทประมาณ
รอยละ 94 มาจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ โดยมีโครงสรางรายไดหลักมาจากการใหบริการสื่อโฆษณาในหนงัสือพิมพ  ซ่ึงมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 60 ของรายไดของกลุมธุรกิจ โดยภาวะเศรษฐกิจและภาวะการแขงขนัถือวาเปนปจจัยสําคัญตอรายไดโฆษณา
บนสื่อส่ิงพิมพ 
 

แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคต 
ภาพอุตสาหกรรมในป 2550 นี้ คาดวาจากการทีป่จจยัลบตางๆ เริ่มคลีค่ลาย หากสถานการณการเมืองทีม่ีความชัดเจน

ข้ึน  นาจะสงผลใหเม็ดเงินโฆษณาในป 2550 เพิ่มขึ้นบาง อยางไรกต็ามจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในปทีผ่านมา และ 
ปญหาความไมสงบทางการเมืองที่ยังมีอยูบาง อาจทําใหมีผลกระทบตอการหารายไดโฆษณา โดยบรษิัทไดวางมาตรการรองรับ
สถานการณที่ไมแนนอน โดยการยังคงควบคุมตนทุนและคาใชจายเหมือนปที่ผานมา พรอมกับหาชองทางการเพิ่มรายไดเสริม
ใหมากขึ้น   

นอกจากนี้ คาดวาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพจะมีการแขงขันสูงขึ้น จากสื่อใหม ๆ ที่เร่ิมเขามามีบทบาทมากขึ้นเชน ส่ือ
ออนไลน (Internet) ที่เขามาในตลาดเพื่อสนองพฤตกิรรมผูบริโภคที่มีวธีิการดําเนินชวีิตที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นการทําธุรกิจ
ส่ือส่ิงพิมพในปจจุบัน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้ 

1. พฤติกรรมการบรโิภคขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคเริ่มใหความสําคัญกับส่ือ Online มากขึ้น ใน
ฐานะ Content provider  จึงใหความสําคัญกับชองทางและรูปแบบการนําเสนอขาวมากขึ้น นอกเหนือจากสื่อ
ส่ิงพิมพเพียงอยางเดียว บริษทัจึงใหความสําคัญกับการพฒันาวธีิการและรปูแบบการนําเสนอขาวสารสูกลุม
ผูอาน    ใหม ๆ ดวยส่ือที่หลากหลายเพิ่มขึ้น และการใชศักยภาพของการมี Content เปนฐานจึงมีเปาหมายที่จะ
ยังคงรักษาฐานลกูคากลุมเดิม และยังคงรักษาฐานรายไดหลักจากสื่อส่ิงพิมพไวเชนเดิม 
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2. แนวโนมการใชส่ือของ Advertiser เริ่มหันมาใหความสําคัญกับการมุงสรางปฏิสัมพันธโดยตรงกับกลุมผูบริโภค 
มากกวาการประชาสัมพันธภาพรวมทําใหเกิดการแขงขันแยงชิงลูกคารุนแรง ดังนั้นรูปแบบการนําเสนอการขาย
โฆษณาของบริษทัจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผูลงโฆษณา รวมถึงพฤติกรรมของผูอาน
เพิ่มขึ้น   

อยางไรก็ตามปจจยัสําคัญที่จะทําใหบริษัทสือ่ส่ิงพิมพประสบความสําเร็จในอนาคต จะยังคงเปนการเสนอขาวที่
นาสนใจ เที่ยงตรงและไดรับความเชื่อถอืจากผูอาน, การควบคุมตนทุนและประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งการใชประโยชน
จาก Content ที่มีอยูไปยังชองทางใหม เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในเวลาที่เหมาะสม 
 
3.  ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง 

ดําเนินการโดยบรษิัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากดั ซ่ึงเปนผูนาํในดานการนําเสนอขาวและสาระในรูป
สถานีขาว 24 ชัว่โมง รายแรกของประเทศไทย โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวทีท่ันตอเหตุการณ เจาะลึก 
และวิเคราะหเนื้อหาอยางเปนกลางเชื่อถอืได นอกจากนี้ยังเปนผูผลติและรวมผลิตรายการวิเคราะหขาวใหสถานีโทรทัศนอืน่ ๆ    

 ในปที่ผานมาสายธุรกิจนี้ ยังมีผลขาดทุนตอเนือ่ง และสงผลตอผลประกอบการรวมของบริษัท ทําใหในปทีผ่านมา
บริษัทไดดําเนินการลดตนทุนการผลิต คาใชจาย ตลอดจนกําลังคนลงเพื่อใหผลการดําเนินงานดีข้ึนจนใกลคุมทุนแลว อยางไรก็
ตามจากปจจัยทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง มีผลทําใหบริษัทไดเขาไปทาํรายการวิเคราะหขาวทางโทรทัศน Free TV ชองตาง ๆ 
เพิ่มขึ้นหลายรายการ  ทาํใหบริษทัมีความมั่นใจวาแนวโนมผลประกอบการของธุรกิจสายนี้ในป 2550 จะสามารถทํากําไรได   

 
สภาพการแขงขัน 
จากสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชน

ใหความสําคัญกับการบริโภคขาวสารเพิ่มขึ้น จึงเปนผลใหสถานีโทรทัศนชองตางๆ หันมาใหความสําคัญกับการนําเสนอ
ขาวสารและสาระเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทําใหเกิดการแขงขันในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอขาวและสาระ รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลใหมที่ใหเสรีภาพกับส่ือมากขึ้น ดังนัน้จึงเปนโอกาสใหบริษทัไดเขาไปผลิตและรวมผลิตรายการขาวใหกับ Free TV ชอง
ตาง ๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบรษิัทมศีักยภาพสูงในดานการนําเสนอขาวที่แตกตางและเจาะลกึ รวมทั้งการวิเคราะหขาวอยางเทีย่งตรง
เปนกลางและเชือ่ถือไดทาํใหผูชมไดรับสาระมากขึ้น 

ในสภาวะที่ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงโดยเฉพาะสื่อทางโทรทศัน ยังคงเปนสื่อที่ไดรับความนิยมและเขาถึง
ผูบริโภคมากที่สุด และครองตลาดกวาครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมโฆษณาของประเทศ ถึงแมจะยังไมมคีวามแนนอนในเรื่องของ
การจัดตั้งคณะกรรมการ กสช.  บริษัทฯ มั่นใจวาจากสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจะทาํใหโอกาสทางธุรกจิสายนี้
ของบริษทัเปดกวางขึ้น และเชื่อวาการเปดเสรีอุตสาหกรรมกระจายภาพและเสียงจะเกิดขึ้นในที่สุด  

  
แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคต 
แนวโนมของป 2550 คาดวาจะเปนในลักษณะเดียวกับปที่ผานมา คือ การแขงขันจะเพิม่สูงขึ้น โดยจะเห็นการพัฒนา

คุณภาพรายการเพือ่ตอบสนองความตองการของผูรับชม และความรวมมือระหวางสถานีและผูผลติรายการเพื่อเตรียมตัวสําหรับ
การเปดเสรีในอนาคต โดยการที่จะประสบความสําเร็จไดตองขึ้นอยูกบัการทาํรายการทีต่รงตามความตองการของตลาด และ
สรางความพึงพอใจใหกับผูชม อนัเปนปจจัยที่จะนํามาซึ่งสวนแบงทางการโฆษณาที่เปนตัวสําคัญในการกอใหเกิดรายได  
 
4. ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม ไดแกส่ือออนไลนผาน website และ New Media มีการขยายตัวในอัตราที่สูงมากอยางตอเนือ่ง โดยใน
สายธุรกิจของกลุมบริษัทไดแบงกลุมส่ือรูปแบบใหมเปน 2 สวนไดแก 

• Websiteขาว หรือการอานขาวทาง Internet บริษัทมี website ขาวในเครือมากมายไดแก 
www.bangkokbiznews.com , www.komchadluck.net , www.nationmultimedia.com , 
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www.nationweekend.com,  www.nationchannel.com  เปนตน ซ่ึงเปนชองทางทีบ่ริษัทเห็นวาสามารถ 
Interactive กับผูอานโดยตรงไดทกุกลุมเปนรปูแบบการบริโภคขาวแบบใหมที่ส้ันกระชับ และรวดเร็วมาก
จนเกือบ Real time นอกจากผูอานจะไดรับขาวสารแลวยังไดทั้งภาพนิง่ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดวย ซ่ึงจะ
เปนอีกชองทางหนึ่งที่บรษิัทสามารถหารายไดในรปูแบบตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้น เชน Banner Advertising ,  
Advertising Word ซ่ึงรายไดชองทางนี้มอีัตราการเติบโตสูงมาก (แตเม็ดเงินเมื่อเทียบอัตราสวนกบัรายได
จากการขายรวมแลวยังถือวานอยมาก) นอกจาก website ขาวแลวบริษทักําลังพัฒนา website ดานอื่น ๆ เชน
ดาน education  รวมทั้งการสรางชมุชน (community) ทั้ง web board, web log ในทุก ๆ website ของเครือ
ดวย 

• New Media  จากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปนไปอยางรวดเร็วมากจากเดิมทีอุ่ปกรณ 1 ชนิด ทํางานได 1 
อยางก็จะเปลี่ยนรปูแบบเปน Multi-function เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชไดหลากหลาย 
โดยเฉพาะเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนไปกบัโทรศพัทมอืถอืในปจจุบนัซึ่งไดรวบรวมเอา TV, วิทยุ, USB, PDA ไว
ในเครื่องเดียวกัน หรือการมีเทคโนโลยี Broadband Internet ทีส่ามารถทําใหเกิดสถานีโทรทัศนทาง 
Internet ไดในอนาคตนั้น เทคโนโลยีเหลานี้ทําใหขอจํากัดตาง ๆ ในการรับรูขาวสารของผูบริโภคลดลง
และกาํลังจะเขามาเปนทางเลือกใหมในวิธีการสื่อสารและการรับรูขาวสารของผูบริโภคในอนาคตอันใกลนี้   

 ดังนั้นจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีขางตนจึงถือเปนความทาทาย โอกาส และเปนตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง
ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไมกี่ปขางหนา ซ่ึงจะสงผลกบัการดาํเนินงานของบริษทัทั้งโดยตรงและโดยออม ซ่ึงฝายบริหารไดเล็งเห็น
ความสําคัญจึงไดเตรียมการณเพื่อใหบริษัทสามารถรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น และสงผลในดานบวกกบับรษิทัมาก
ที่สุด โดยการยึดจดุยืนของบริษทัในการเปน  content provider 

 บทสรุป  
สภาวะเศรษฐกิจในป 2549 ที่ผานมา เปนปที่เศรษฐกิจชะลอตวัตามที่บริษทัไดคาดการณไว เนื่องจากปจจัยหลายๆ

ประการ เชน ราคาน้ํามันที่สูงและอตัราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับตวัสูงขึ้น และสถานการณการเมืองที่ยังไมชัดเจน ปจจัยเหลานีส้งผล
ใหบริษัทตางๆเพิม่ความระมัดระวงัในคาใชจายตางๆ รวมทั้งการลงโฆษณา ซ่ึงเปนรายไดหลักสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมสื่อ
ส่ิงพิมพ   นอกจากนี ้ การที่ราคาน้ํามันอยูในระดบัสูงสงผลใหราคากระดาษ ซ่ึงเปนตนทุนหลักของบริษัทสิ่งพิมพฯ กม็ีการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง ซ่ึงสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทสิง่พิมพโดยตรง บริษัทจึงจําเปนตองปรับราคาสิ่งพิมพของ
บริษัทในปทีผ่านมา 

จากสถานการณดานเศรษฐกจิและธุรกิจส่ือที่ไมแนนอน บริษทัจึงไดมีนโยบายเตรียมตัวตั้งแตตนป 2548 เปนตนมา
เพื่อรองรับกับปจจัยลบขางตน โดยเนนเรื่องการควบคุมคาใชจายตางๆของบริษัท โดยมีมาตรการที่ชดัเจนออกมาอยางตอเนื่อง 
อาท ิการชะลอการจางงานใหวาจางตามที่จําเปน, การลดปริมาณของเสีย (Waste) ในขั้นตอนการผลิต และการลดจํานวนหนังสือ
คืนในขั้นตอนการจัดจําหนาย โดยมีวัตถุประสงคหลักในการควบคมุคาใชจายของบรษิัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม อกีทั้งหา
ชองทางอื่นในการหารายไดเพิ่มขึ้น  

นอกจากนโยบายควบคุมคาใชจายขางตนแลว  บริษทัยังมีการปรับโครงสรางของบริษทัยอยในสายธุรกิจดาน
การศึกษา และตางประเทศ ซ่ึงประกอบไปดวย 3 บรษิัท คือ บริษทั เนชั่น บุคส อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (NBI) , บริษทั เนชั่น 
เอ็ดดูเทนเมนท จาํกัด (NED) และ บรษิัท เนชั่น เอก็มอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) โดยให NBI เปนแกนของกลุมธุรกิจ
ดานการศึกษา และตางประเทศ โดยหลังจากปรับโครงสรางแลว NMG ถือหุนใน NBI (99.99%)  NBI ถอืหุนใน NED (99.61%) 
และ NEE (49.99%) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประกอบธุรกิจของสายธุรกิจนี้ในอนาคตเกิดประโยชนสูงสุด และมีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต รวมทั้งมคีวามชัดเจนในการบริหารภายในกลุม และชัดเจนในดาน
ความสัมพันธกับบริษัทแม  
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 บริษทั WPS (Thailand) Co., Ltd. (WPS) ซ่ึงทําธุรกิจส่ิงพิมพไดรวมทุน กบั  Kyodo Printing Co., Ltd. (Kyodo) จาก
ประเทศญี่ปุนในการจัดตั้งบรษิัทรวมทุน โดย WPS ถือหุนในอตัราสวน 49% , Kyodo ถือหุนในอตัราสวน 49% และ San-Mic 
Trading (Thailand) Co., Ltd. ถือหุนในอัตราสวน 2%  โดยไดจดทะเบียนไปแลวเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2550 เพือ่ใหบริการการ
พิมพ Commercial printing  อาท ิ การพิมพ Magazine ทั้งในและตางประเทศ โดยการรวมทุนครั้งนี้ บรษิัทไดรวมทุนโดยการ
จําหนายเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชงานในการผลิตยังไมเต็มกําลังการผลิต ออกไปใหกับบริษทัใหมแทนการลงทนุโดยใชเงิน
สด ซ่ึงจะทําใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินโดยรวมไดเพิ่มขึน้ รวมทั้งเปนการขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
กอใหเกิดความรวมมือทางเทคโนโลยี่ที่จะพัฒนาคุณภาพดานการพิมพใหดีข้ึนในอนาคต 

นอกจากนี้ บรษิัทยังไดดําเนินการพัฒนาบริษทัในดานอื่นๆ อยางตอเนื่อง อาท ิ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Information Technology) รวมทัง้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ไดแก การพัฒนาดาน Content และกระบวนการ
บริหารจัดการภายในซึ่งปนี้จะเนนคณุภาพและประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการวางรากฐานรองรบัการเติบโตของบรษิัทตอไป
ในอนาคต 

สุดทายนี้ บริษัทยังคงยืนยันจุดยืนของการดาํเนินธุรกิจดานสื่อสารมวลชนที่มีปณิฐานแนวแนในการดํารงไวซ่ึง
มาตรฐานและจรรณยาบรรณในการนําเสนอขอมลูขาวสารอยางถูกตอง เที่ยงตรง เปนกลาง และยุติธรรม ตามหลักจริยธรรมและ
หลักการของวชิาชีพส่ือสารมวลชน รวมถึงการดาํเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใน
การรักษา Core Value ของบริษัท อนัไดแก Credibility, Integrity, Synergy, Customer focus และ Innovation ซ่ึงเปนฐานหลกัที่
สําคัญที่ชวยใหกลุมบริษทัเจริญกาวหนาตอไปอยางมั่นคง 
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13. ขอมูลท่ีเก่ียวของอื่น 
      -ไมมี- 
 



สวนที่ 3 หนาที่ 1 
 

สวนที่ 3 
การรบัรองความถูกตองของขอมูล 

 
1. การรบัรองความถูกตองครบถวนของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูที่ดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี 
  

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินาของบริษัทและบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได

มอบหมายให  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  กาํกบั
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
 

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

นายธนะชัย  สันตชิัยกูล  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/      
    กรรมการผูจัดการใหญ 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
 
นางวรางคณา กลัยาณประดษิฐ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั       

     
 



สวนที่ 3 หนาที่ 2 
 

2. การรบัรองความถูกตองครบถวนของขอมูลโดยกรรมการอืน่ๆ 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให  นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ   เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ      
นางวรางคณา  กัลยาณประดิษฐ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 ชื่อ  ตําแหนง     ลายมือชือ่ 
 

นายปกรณ  บริมาสพร  กรรมการบริษทั /         
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายเชวง  จริยะพสุิทธิ์  กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ      

นายนิวัตน  แจงอริยวงศ  กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ      

นายพนา จันทรวโิรจน  กรรมการบริษทั        

นายอดศิักดิ ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการบริษทั        

      นายนิสสัย เวชชาชีวะ   กรรมการบริษทั        

      นายโยธิน เนือ่งจํานงค   กรรมการบริษทั        
 
นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน   กรรมการบริษทั        
 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
 
นางวรางคณา กลัยาณประดษิฐ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั       
     

 



เอกสารแนบ  1 

 
คณะกรรมการบริษัท 

 
นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ นายธนะชัย   สันติชัยกลู นายสุทธิชัย  แซหยุน นายปกรณ  บริมาสพร 
ตําแหนง  ประธานกรรมการ ตําแหนง  รองประธานกรรมการ ตําแหนง   กรรมการ ตําแหนง  กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ   62  ป อายุ   53  ป อายุ   61  ป อายุ  60  ป 
การศึกษา 

-  ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
-  ศลิปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรงุเทพมหานคร   (ACC) 

การศึกษา 
- ปริญญาโท  พาณิชยศาสตรและการบัญช ี  
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  ปริญญาตร ี  สาขาบญัช ี  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

การศึกษา 
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยกรุงเทพมหานคร  (ACC) 
-  โรงเรียนแสงทองวิทยา  หาดใหญ 

 

การศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD 
- บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ (DCP)  

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP)  
การอบรมจากสถาบันวิทยาการตลาดทนุ – ตลาดหลักทรัพยฯ 
-   หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 

การอบรมจาก IOD 
-  Director Accreditation Program (DAP) 
 

การอบรมจาก IOD 
-   บทบาทหนาทีแ่ละทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP)  
การอบรมจากสถาบันวิทยาการตลาดทนุ – ตลาดหลักทรัพยฯ 
-   หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
 -  16,158,640  หุน (9.81%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.49 
- 307,966  หุน (0.18%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
- 14,600,054 หุน (8.86%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.49 
 - 8,000  หุน (0.00%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  พี่ชายนายเทพชัย  แซหยอง  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมม ี

ประวัติการทํางาน 
2519-ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร 
                        บมจ.เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2522- ปจจุบัน   กรรมการผูจัดการใหญ 
                          บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป    
 
 
 

ประวัติการทํางาน 
2514-ปจจุบัน   บรรณาธิการอํานวยการ 
                         บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
  

ประวัติการทํางาน 
2536-ปจจุบัน   ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.ไลทติ้งแอนดอีควิปเมนท 
2547-ปจจุบัน   ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                         บมจ.พรพรหมเมททอล 
2547-ปจจัน      ประธานกรรมการ  บจ. ที.เอส.ทรังคคิ้ง  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
-  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ.โมเดอรนฟอรมกรุป 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
-  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
-  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
-   ประธานเจาหนาที่บริหาร      บมจ.ไลทติง้แอนด อีควิปเมนท 
-   ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ  
    บมจ.พรพรหมเมททอล 

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 -  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 -  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 -  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทหรือ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 -  ไมม ี

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท       :     6/6 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :       6/6 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :       6/6 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :       6/6 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :       4/4 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       1/1 
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คณะกรรมการบริษัท 
นายนิวัตน  แจงอริยวงศ นายเชวง   จริยะพิสุทธิ์ นายนิสสัย  เวชชาชีวะ นายโยธิน  เนื่องจํานงค 
ตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ตําแหนง  กรรมการอิสระ ตําแหนง  กรรมการอิสระ 
อายุ    64  ป อายุ    62  ป อายุ   75  ป อายุ   57  ป 
การศึกษา   

-  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏ 
    เชียงราย 

-    โรงเรียนอัสสัมชัญพาณชิย กรุงเทพมหานคร (ACC) 

การศึกษา   
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย   กรุงเทพมหานคร  (ACC) 
 
 

การศึกษา 
-  MBA (Political Economy) Stern School of   Business, New York   
    University 
-  BA.(Economic), Boston University 
-  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุน 17 

การศึกษา   
-   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรงุเทพมหานคร (ACC) 
 

การอบรมจาก IOD 
-  Director Accreditation Program (DAP) 

 

การอบรมจาก IOD 
-  Director Accreditation Program (DAP) 
-  Understanding Fundamental Statement (UFS) 
-  Finance for Non-Finance Director (FN) 

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP)  

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.49 
- 4,485,878  หุน (2.72%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.49 
ไมไดถือหุนบริษัท 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.49 
- ไมไดถือหุนบริษัท 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.49 
- 2,500,000 หุน (1.52%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมม ี

ประวัติการทํางาน 
2522-ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ  บจก.กรีนสยาม  

ประวัติการทํางาน 
2534 – ปจจุบัน   กรรมการบริหาร : 
                            บจก. สยามซินดิเคท เทรดดิง้ 
                            บจก. สยามสตีลเวอรคส                                        
                            บจก. เอส เอส ที โฮลดิ้ง  
                             

ประวัติการทํางาน 
2541-ปจจุบัน   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  

ประวัติการทํางาน 
2532 – ปจจุบัน    
       กรรมการบริหาร  บมจ.โมเดอรนฟอรมกรุป 
       กรรมการบริหาร  บมจ.พลาสติคและหีบหอไทย                            
       กรรมการ              บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย 
- ไมม ี
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย 
กรรมการบริหาร   บมจ.โมเดอรนฟอรมกรุป 
กรรมการบริหาร  บมจ. พลาสติคและหีบหอไทย                                     
กรรมการ              บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
-  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของ
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
-  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
-  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
-  ไมม ี

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  :          6/6 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :    3/4 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  :          6/6 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :    4/4 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :    6/6 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 
 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :    6/6 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 
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 คณะกรรมการบริษัท 
นายพนา  จันทรวิโรจน นายอดศิักดิ ์  ลิมปรุงพัฒนกิจ นายณรงคศักดิ์  โอปลนัธน 
ตําแหนง   กรรมการ ตําแหนง  กรรมการ ตําแหนง  กรรมการ 
อายุ   48  ป อายุ    46  ป อายุ    31  ป 
การศึกษา 
-  ปริญญาโท : Tuffs University, USA 

 

การศึกษา   
- ปริญญาตรี พาณชิยศาสตรและการบัญช ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การศึกษา 
-    ปริญญาตร ีสถาปตยกรรมศาสตร  
      มหาวิทยาลัยรงัสิต  
-   ประกาศนียบัตรรับรองภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ   

  (University of California, Berkeley, San Francisco,    U.S.A.) 
การอบรมจาก IOD 

-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP) 
การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง 
- 12,450 หุน(0.01%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง 
- 70,000 หุน (0.04%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.49 
- 2,060,000 หุน(1.25%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมม ี

ประวัติการทํางาน 
2527 – ปจจุบัน   กรรมการอํานวยการ  
                           สายธุรกิจดานขาวภาษาองักฤษ 
                           บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
 
 

 

ประวัติการทํางาน 
2528 – ปจจุบัน  กรรมการอํานวยการ 
                           สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง                       
                           บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2545-ปจจุบัน  ผูจัดการดานบริหารทั่วไปและการตลาด   
                        TS Interseats Co., Ltd. 
2547-ปจจุบัน  กรรมการและผูจัดการ 
                        Thai Summit Eastern  Seaboard Auto Part Co.,Ltd. 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
- ไมม ี
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
-  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 -  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
-  ไมม ี

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-  ไมม ี
การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :    6/6 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท       :      6/6 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท       :    4/6 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :   1/1 
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ผูบริหารระดบัสูง 

นายธนาชัย  ธีรพฒันวงศ นายสุทธิชัย  แซหยุน นายธนะชัย   สันตชิัยกูล นายเทพชัย  แซหยอง 
ตําแหนง  ประธานกรรมการบริหาร ตําแหนง  บรรณาธิการอํานวยการ ตําแหนง  กรรมการผูจัดการใหญ ตําแหนง    บรรณาธิการเครือเนชั่น 
อายุ   62  ป อายุ   61  ป อายุ   53  ป อายุ   52  ป 
การศึกษา 
-  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย   
    รามคําแหง  
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร  (ACC) 

   

การศึกษา 
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร  (ACC) 
-  โรงเรียนแสงทองวิทยา  หาดใหญ 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโท  พาณชิยศาสตรและการบัญชี   
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี   สาขาบัญชี  
                       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 

การศึกษา 
- Scholarship from Nieman   Foundation for  
   Journalism at  Harvard University,USA 
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย  กรุงเทพมหานคร (ACC) 
-  โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ  

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP)  

การอบรมจาก IOD 
-  Director Accreditation Program (DAP) 

 

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 
การอบรมจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน – ตลาดหลักทรัพยฯ 
-  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 

การอบรมจาก IOD 
-  หลักสูตร Understanding Fundamental Statement  
    (UFS) 
-  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director    

  (FN) 
จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
 -  16,158,640  หุน (9.81%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
- 14,600,054 หุน (8.86%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.49 
- 307,966  หุน (0.18%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
- 100,969 หุน (0.06%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  พี่ชายนายเทพชยั  แซหยอง  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  นองชายนายสุทธิชัย แซหยุน 

ประวัติการทํางาน 
2519-ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร 
                        บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2514-ปจจุบัน   บรรณาธิการอํานวยการ 
                         บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
  

ประวัติการทํางาน 
2522- ปจจุบัน   กรรมการผูจัดการใหญ 
                          บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป  

ประวัติการทํางาน 
2518 – ปจจุบัน  บรรณาธิการเครือเนชั่น 
                           บมจ.เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป 
 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :       1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :    --    
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ผูบริหารระดบัสูง 
 

นายพนา  จันทรวิโรจน นายอดิศักดิ์   ลิมปรุงพัฒนกิจ นายประเสริฐ  เลขะวณิชขจร นางสาวพิมพกาญจน   ยันศรีสิริชัย 
ตําแหนง  กรรมการอํานวยการสายธุรกิจ 
                ดานขาวภาษาอังกฤษ 

ตําแหนง     กรรมการอํานวยการสายธุรกิจ 
                   ดานสื่อกระจายภาพและเสยีง 

ตําแหนง  กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานขาวธุรกิจ
ภาษาไทย 

ตําแหนง  กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดาน ขาวทั่วไป
ภาษาไทย 

อายุ   48  ป อายุ    46  ป อายุ   55  ป อายุ    48  ป 
การศึกษา 
-  ปริญญาโท : Tuffs University, USA 

 

การศึกษา   
-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

การศึกษา 
-  MA.  in Teaching –Portland  State University. 

 

การศึกษา   
-  BA in the Faculty of Humanities   
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  Certificate in English with Business Studies, London  
    Guildhall University Australia 
 

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปน กรรมการ 
(DCP) 

การอบรมจาก IOD 
-  หลักสูตร Understanding Fundamental Statement (UFS) 
-  หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) 

 

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
- 12,450 หุน(0.01%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
- 70,000 หุน (0.04%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
ไมไดถือหุนบริษัท 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
- 89,825 หุน (0.05%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมมี 

ประวัติการทํางาน 
2527 – ปจจุบัน   กรรมการอํานวยการ 
                            สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
                            บมจ. เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป 
 
 

 

ประวัติการทํางาน 
2528 – ปจจุบัน  กรรมการอํานวยการ 
                           สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง 
                           บมจ.เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2539-ปจจุบัน    กรรมการอํานวยการ 
                          สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
                          บมจ.เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป 
 
 
 

ประวัติการทํางาน 
2540-ปจจุบัน    กรรมการอํานวยการ 
                          สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย 

                            บมจ.เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :    1/1 
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ผูบริหารระดบัสูง 
 

นาางเกษรี  กาญจนะวณิชย นางสาวเอี่ยมศรี  บุญหชัยรัตน 
กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิงและตางประเทศ ตําแหนง  กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 
อายุ   48  ป อายุ   48   ป 
การศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทรแหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รวมกับ Northwestern University 

- BA. Science , Duke University , USA 
 

การศึกษา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

การอบรมจาก IOD 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
- 53,050 หุน (0.03%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 49 
- 1,200 หุน (0.00%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 - ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 - ไมมี 

ประวัติการทํางาน 
2523-ปจจุบัน    กรรมการอํานวยการ 
                           สายธุรกิจดานการศึกษาบันเทิงและตางประเทศ 
                           บมจ.เนชั่น มัลติมีเดยี กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2527-2546           กรรมการอํานวยการ 

          บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
2546-พ.ค. 2549       กรรมการอํานวยการ 
                                บจ.อินสไพรเอ็นเตอรเทนเมนท  
มิ.ย.2549-ปจจุบัน    กรรมการอํานวยการ 
                                สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 
                                บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :       1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถอืหุน     :       - 
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ขอมูล - ความสัมพันธระหวางกรรมการ ผูบริหาร กับบุคคลทีม่ีผลประโยชนรวม  ณ 31 ธันวาคม  2549 
บรษิัท บรษิัทยอย  บรษิัทรวม บรษิัทที่

เกี่ยวของ 
 

NMG NBC NRN NBI NEE NED WPS NI NDM NIT YNIS NP 

สายธรุกิจ 1,2,3,7 4 4 5 5 5 6 none none none   
 นายธนาชัย ธีรพฒันวงศ X  

// 
    X  

// 
X 
// 

X  
/ 

 
/ 

 
/ 

 
// 

 
/ 

 นายสทุธิชัย แซหยุน  
// 

X 
// 

X 
// 

 
 

    
/ 

 
/ 

 
/ 

  
/ 

 นายธนะชัย สันติชยักูล // // // // // // // / / / // // 
 นายปกรณ บริมาสพร / / / /         
 นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ /   X  

/ 
        

 นายนิวัตน แจงอรยิวงศ /   /         
 นายพนา จันทรวิโรจน /        /    
 นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกจิ / // //      /    
 นายนิสสัย เวชชาชีวะ / / /          
 นายโยธิน เนื่องจํานงค /   /         
 นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน /            
หมายเหต ุ: /  = กรรมการ    X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการบริหาร  
สัญลักษณสายธุรกิจ: 1 =  สายธรุกิจดานขาวธรุกจิภาษาไทย , 2 = สายธุรกจิดานขาวทัว่ไปภาษาไทย, 3 =  สายธรุกิจดานขาวภาษาองักฤษ, 4 = สายธรุกิจดานสื่อกระจายภาพและเสยีง  
 5 = สายธุรกจิดานการศึกษา บันเทิง และ ตางประเทศ, 6 = สายธุรกจิดานการพิมพ, 7  =  สายธุรกิจดานกจิกรรมพิเศษและหนงัสือฉบับพิเศษ ,none =  ธุรกิจที่ไมไดดําเนินธุรกจิแลว inactive) 
  สัดสวนการถือหุน  สัดสวนการถือหุน 
บริษทัยอย  ณ 31 ธ.ค. 49 % บริษทัอื่น / บริษทัที่เกี่ยวของ ณ 31 ธ.ค. 49 % 
NBI บรษิัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ถือหุนโดยตรง 99.99%     NP บรษิัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด ถือหุนโดยตรง 18.00% 
NEE บรษิัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนผาน NBI 49.99%     NTR บรษิัท เอ็นพีจ ีเทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด ถือหุนผาน NP 99.99% 
NED บรษิัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนผาน NBI 99.99%     
NBC บรษิัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชัน่ จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     
NRN บรษิัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ถือหุนผาน NBC 99.97%     
WPS บรษิัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด ถือหุนโดยตรง 84.50%     
NDM บรษิัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     
NIT บรษิัท เนชั่น อินฟอรเมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     
บริษทัรวม        
YNIS บรษิัท โยมิอูร-ิเนชัน่ อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ถือหุนโดยตรง 44.99%     
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