เอกสารแนบ 8
สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
ของ
บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2557เมื่อวันที่ 21มกราคม2557ไดมีมติอนุมัติการไดมา
ซึ่งใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ดังกลาวและการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ของบริษัทยอย การเขาทํารายการดังกลาวมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้
1.

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ

บริษัทยอยของบริษัทจํานวนสองแหง ซึ่งไดแก บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (“BBB”)
และบริษัท เอ็นบีซี เน็กซวิชั่น จํากัด (“NNV”) (รวมเรียกวา “บริษัทยอย”) ไดรับหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร
จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”)
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพื่อรับรองวาเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศน
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่”) และตอมาบริษัทยอยทั้งสอง
ไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ งวดที่ 1 แก กสทช. ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา
2.

คูกรณีที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน
2.1
กรณีการเขาทํารายการโดย BBB ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษทั ถือหุนโดยทางออมผานบริษัท
กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.99
ลําดับ ประเภทรายการ
1 การประมูลและไดมาซึ่ง
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
2 การใชบริการโครงขาย
โทรทัศนในระบบดิจิตอล
3 การปรับปรุงสถานที่และ
การจัดซื้ออุปกรณที่
เกี่ยวของ

คูกรณีที่เกี่ยวของ
กสทช.

ความสัมพันธกับบริษัท
ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กองทัพบก
ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
คูสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การปรับปรุงสถานที่และ
อุปกรณ
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2.2

กรณีการเขาทํารายการโดย NNV ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“NBC”) ซึ่ง NBC ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 (โดย NMG ถือหุน
ใน NBC รอยละ 71.30)
ลําดับ ประเภทรายการ
คูกรณีที่เกี่ยวของ
ความสัมพันธกับบริษัท
1 การประมูลและไดมาซึ่ง
กสทช.
ไมมีและไมเขาขายเปน
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2 การใชบริการโครงขาย
กองทัพบก
ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
โทรทัศนในระบบดิจิตอล
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3.

การปรับปรุงสถานที่และ
การจัดซื้ออุปกรณที่
เกี่ยวของ

คูสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การปรับปรุงสถานที่และ
อุปกรณ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทยอยทั้งสองบริษัทไดเขารวมและเปนผูชนะในการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ซึ่งจัดขึ้น
โดย กสทช. เมื่อวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ โดยในการนี้ กสทช. ไดมี
หนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ซึ่งบริษัทยอยทั้งสองบริษัทไดรับเมื่อวันที่ 14
มกราคม 2557 เพื่อรับรองวาเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ในราคาประมูลทั้งสองรายการ
รวมกันประมาณ 3,538 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1
BBB เปนผูชนะการประมูลและไดมาซึ่งสิทธิในการใชคลื่นความถี่และสิทธิในการประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ
จํานวน 1 ชองรายการ ในราคาประมูล 2,200 ลานบาท และ
3.2
NNV เปนผูชนะการประมูลและไดมาซึ่งสิทธิในการใชคลื่นความถี่และสิทธิในการประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ จํานวน 1 ชอง
รายการ ในราคาประมูล 1,338 ลานบาท
นอกจากนี้ เพื่อเปนการปฏิบัติตามเงื่อนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 บริษัทยอยแตละบริษัทจึงไดเขาทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใช
คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ กับกองทัพบก (“สัญญาเชาใชบริการ
โครงขายโทรทัศน”) เพื่อใหสัญญาณโทรทัศนที่แพรภาพโดยบริษัทยอยสามารถออกอากาศไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั่ว
ประเทศไทยได โดยมีคาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายเปนระยะเวลาประมาณ 15 ป (ตั้งแตป 2557 ถึงป
2571) สําหรับ 2 ชองรายการ รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,633.12 ลานบาท
ในการนี้ เพื่อใหสามารถประกอบกิจการและใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทยอยทั้งสองคาดการณไวเบื้องตนวาจะตองมีการลงทุนในการปรับปรุงสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณที่
เกี่ยวของสําหรับการผลิตรายการตาง ๆ ของทั้งสองบริษัทรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 350 ลานบาท
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการขางตนตามหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เรื่อง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ”) การเขาทํารายการดังกลาวมีมูลคารวมทั้งสิ้น 5,521.12 ลานบาท คิด
เปนขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคํานวณรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงิน
รวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับรอยละ 101.89 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท ทั้งนี้
เมื่อรวมขนาดของรายการไดมาดังกลาวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา
อันไดแก การจัดตั้งบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท กับ บริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุป จํากัด ในประเทศพมา ซึ่งไดรับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อันเปนรายการ
ได ม าซึ่ง สิน ทรั พย ที่มี ข นาดรายการสูง สุด เท ากั บ ร อ ยละ 0.36 ของมู ลค าสิ นทรั พ ย ร วมของบริษั ท ณ วัน ที่ 30
กันยายน 2556 เมื่อคํานวณตามเกณฑ มูลคารวมของสิ่งตอบแทนแลว รายการไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งสองรายการจะมี
ขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเทากับรอยละ 102.25 เมื่อคํานวณรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ถือเปน
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 กลาวคือ เขาขายเปนรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยออม
(Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ
อยางไรก็ดี เนื่องจากรายการดังกลาวมีลักษณะครบถวนตามหลักเกณฑท่ีไดรับการยกเวนการยื่นคําขอให
รับหลักทรัพยใหม กลาวคือ
(ก)

ธุรกิจทีวีดิจิตอลที่บริษัทไดมามีลักษณะของธุรกิจที่คลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของ
บริษัทในปจจุบัน

(ข)

บริษัทไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการหรือประเภทธุรกิจของบริษัท
รวมตลอดถึงอํานาจควบคุมกิจการแตอยางใด

(ค)

บริษัทไมมีการเพิ่มทุนหรือออกหลักทรัพยใหมที่จะมีผลกระทบตอการถือหุนของผูถือหุนหรือ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทแตอยางใด และ

(ง)

โดยผลของการไดมาซึ่งสินทรัพยตามรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในครั้งนี้ กลุมบริษัทยังคงมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป

ดังนี้ บริษัทจึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยฯ และจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาใหสัตยาบันการเขาทํารายการดังกลาว โดยที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติ
ใหสัตยาบันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และไมตองยื่นคําขอพิจารณาใหรับหลักทรัพยใหมอีก
ทั้งนี้บริษัทตองแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทําความเห็นตอการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยเพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัทตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของตอไป โดยบริษัท
ไดแตงตั้ง บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด เปนที่ปรึกษาการเงินอิสระสําหรับการเขาทํารายการในครั้งนี้
อนึ่ง การเขาทํารายการในครั้งนี้ ไมถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อ งหลั ก เกณฑ ใ นการทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
แตอยางใด
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4.

รายละเอียดและมูลคาของสินทรัพยที่ไดมา

4.1
ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติของบริษัทยอย สําหรับ 2 ชองรายการใน 2 หมวดหมู ซึ่งไดแก (1) หมวดหมูทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ และ (2) หมวดหมูขาวสารและสาระ ทั้งนี้ ตามนโยบายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของของ กสทช.
เปนระยะเวลา 15 ป คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,538 ลานบาท
4.2
สิทธิในการใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติของบริษัทยอย ซึ่งไดรับจากกองทัพบกตามขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเชา
ใชบริการโครงขายโทรทัศน สําหรับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลทั้ง 2 หมวดหมูขางตน เพื่อให
สัญญาณโทรทัศนที่แพรภาพโดยบริษัทสามารถออกอากาศไปยังพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศไทยได คิดเปนมูลคารวม
ทั้งสิ้นประมาณ 1,633.12 ลานบาท
4.3
ทรัพยสินจากการจัดซื้ออุปกรณและปรับปรุงสถานที่จากคูสัญญาตาง ๆ เพื่อใหบริษัทยอยมี
อุปกรณที่ทันสมัย และสามารถใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดวาจะมีมูลคา
รวมทั้งสิ้นประมาณ 350 ลานบาท
5.

มูลคารวมสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน
5.1

กรณีการเขาทํารายการโดย BBB สําหรับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ
5.1.1

มูลคาสิ่งตอบแทน

ลําดับที่

รายการ

1

ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ เปน
ระยะเวลา 15 ป
คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอล
เปนระยะเวลาประมาณ 15 ป
ประมาณการเงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ

2
3

รวม

มูลคาสิ่งตอบแทน
(ลานบาท)
2,200.00

816.56
150.00
3,166.56
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5.1.2 เงื่อนไขการชําระเงิน
(ก)
ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ใน
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติเปนระยะเวลา 15 ป

งวดที่

เงื่อนไข

คาธรรมเนียม คาธรรมเนียม
ในสวนของ ในสวนที่เกินกวา
ราคาขั้นต่ํา
ราคาขั้นต่ํา
190.00
182.00

รวม
(ลานบาท)

372.00
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการเปนผูชนะการ
ประมูล (ภายในกุมภาพันธ 2557)
114.00
182.00
296.00
2
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 1 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต
38.00
364.00
402.00
3
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 2 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต
38.00
364.00
402.00
4
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 3 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต
0.00
364.00
364.00
5
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 4 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต
0.00
364.00
364.00
6
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 5 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต
รวม
380.00
1,820.00
2,200.00
หมายเหตุ – คาธรรมเนียมที่ตองชําระในงวดที่ 1 ตองหักเงินประกันการประมูลจํานวน 10% ของราคาขั้น
ต่ําทั้งหมด (ซึ่งคิดเปนจํานวน 38 ลานบาท) ที่ BBB ไดชําระไปเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผานมา
(ข) ค า ธรรมเนี ย มในการใช บ ริ ก ารโครงข า ยโทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อลเป น ระยะเวลา
ประมาณ 15 ป BBB จะตองชําระคาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคลื่น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหแกกองทัพบก คิดเปนมูลคารวมประมาณ 816.56
ลานบาท โดยมีการแบงชําระปนรายเดือนเดือนละ 4.72 ลานบาท นับตั้งแตวันที่ 16
มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571
1

(ค)

เงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ BBB คาดการณวาจะตองใชเงินลงทุนในการปรับปรุง
สถานที่ แ ละจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ เ พื่ อ รองรั บ การประกอบกิ จ การโทรทั ศ น ร ะบบดิ จิ ต อล
ประมาณ 150 ลานบาท ซึ่งขณะนี้ กําลังอยูระหวางการเจรจาและดําเนินการเพื่อใหไดมา
ซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เปนประโยชนสูงสุด
5

5.2

กรณีการเขาทํารายการโดย NNV
หมวดหมูขาวสารและสาระ
5.2.1 มูลคาสิ่งตอบแทน
ลําดับที่
1

2
3

สําหรับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล

มูลคาสิ่งตอบแทน
(ลานบาท)
1,338.00
ใบอนุ ญ าตและสิ ท ธิ ใ นการใช ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ให บ ริ ก าร
โทรทัศนในระบบดิจิตอล ในหมวดหมูขาวสารและสาระเปน
ระยะเวลา 15 ป
คา ธรรมเนียมในการใชบ ริการโครงขา ยโทรทัศ นในระบบ
816.56
ดิจิตอลระยะเปนเวลาประมาณ 15 ป
ประมาณการเงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ
200.00
รวม
2,354.56
รายการ

5.2.2 เงื่อนไขการชําระเงิน
(ก) ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ใน
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติเปนระยะเวลา 15 ป
คาธรรมเนียม คาธรรมเนียม
รวม
งวดที่
เงื่อนไข
ในสวนของ
ในสวนที่เกิน
(ลานบาท)
ราคาขั้นต่ํา กวาราคาขั้นต่ํา
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรบั
1
110.00
111.80
221.80

2
3
4
5
6

หนังสือแจงการเปนผูชนะการ
ประมูล (ภายในกุมภาพันธ 2557)
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 1 ปจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 2 ปจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 3 ปจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 4 ปจากวันที่ไดรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 5 ปจากวันที่ไดรับใบอนุญาต

66.00

111.80

177.80

22.00

223.60

245.60

22.00

223.60

245.60

0.00

223.60

223.60

0.00

223.60

223.60

รวม
220.00
1,118.00 1,338.00
หมายเหตุ – คาธรรมเนียมที่ตองชําระในงวดที่ 1 ตองหักเงินประกันการประมูลจํานวน 10% ของ
ราคาขั้นต่ําทั้งหมด (ซึ่งคิดเปนจํานวน 22 ลานบาท) ที่ NNV ไดชําระไปเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่
ผานมา
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5.3

(ข)

ค า ธรรมเนี ย มในการใช บ ริ ก ารโครงข า ยโทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อลเป น ระยะเวลา
ประมาณ 15 ป NNV จะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศน
ประเภทที่ใชคลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหแกกองทัพบก คิดเปนมูลคารวม
ประมาณ 816.56 ลานบาท โดยมีการแบงชําระเปนรายเดือนเดือนละ 4.72 ลานบาท
นับตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571

(ค)

เงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ NNV คาดวาจะตองใชเงินลงทุนในการปรับปรุง
สถานที่และจัดซื้ออุปกรณเพื่อรองรับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประมาณ 200 ลานบาท ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ราคาและเงื่อนไขที่เปนประโยชนสูงสุด

มูลคารวมสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงินของบริษัทยอยทั้งสองบริษัทสามารถสรุป
โดยรวมไดดังนี้
5.3.1

มูลคาสิ่งตอบแทน

มูลคาสิ่งตอบแทน (ลานบาท)
ลําดับ
รายการ
ที่
BBB
NNV
รวม
1,338.00
3,538.00
1 ใบอนุ ญ าตและสิ ท ธิ ใ นการใช ค ลื่ น ความถี่ 2,200.00
เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ใน
หมวดหมู ทั่ ว ไปแบบความคมชั ด ปกติ เป น
ระยะเวลา 15 ป
816.56
1,633.12
2 ค า ธรรมเนี ย มในการใช บ ริ ก ารโครงข า ย 816.56
โทรทัศนในระบบดิจิตอล เปนระยะเวลา
ประมาณ 15 ป
3 ประมาณการเงิ น ลงทุ น ในสถานที่ แ ละ 150.00
200.00
350.00
อุปกรณ
รวม
3,166.56
2,354.56
5,521.12
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5.3.2
(ก)

เงื่อนไขการชําระเงิน
ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคลื่นความถี่เพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ใน
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติเปนระยะเวลา 15 ป
คาธรรมเนียมใน คาธรรมเนียมในสวน
รวม
สวนของราคาขั้นต่ํา ที่เกินกวาราคาขั้นต่ํา คาธรรมเนียม
งวดที่
เงื่อนไข
ทั้งหมด
BBB
NNV
BBB
NNV
(ลานบาท)
111.80
593.80
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ 190.00 110.00 182.00
ไดรับหนังสือแจงการเปน
1
ผูชนะการประมูล (ภายใน
กุมภาพันธ 2557)
66.00 182.00
111.80
473.80
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ 114.00
2
ครบกําหนด 1 ปจากวันที่
ไดรับใบอนุญาต
38.00
22.00 364.00
223.60
647.60
3
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ครบกําหนด 2 ปจากวันที่
ไดรับใบอนุญาต
38.00
22.00 364.00
223.60
647.60
4
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ครบกําหนด 3 ปจากวันที่
ไดรับใบอนุญาต
0.00
0.00 364.00
223.60
587.60
5
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ครบกําหนด 4 ปจากวันที่
ไดรับใบอนุญาต
0.00
0.00 364.00 223.60
587.60
6
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ครบกําหนด 5 ปจากวันที่
ไดรับใบอนุญาต
3,538.00
รวม
380.00 220.00 1,820.00 1,118.00
(ข) ค า ธรรมเนี ย มในการใช บ ริ ก ารโครงข า ยโทรทั ศ น ใ นระบบดิ จิ ต อลเป น ระยะเวลา
ประมาณ 15 ป บริษัทยอยทั้งสองบริษัทจะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชบริการ
โครงข า ยโทรทั ศ น ป ระเภทที่ ใ ช ค ลื่ น ความถี่ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อลให แ ก
กองทัพบก คิดเปนมูลคารวมประมาณ 1,633.12 ลานบาท โดยมีการแบงชําระเปนราย
เดือนเดือนละ 9.44 ลานบาท นับตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2571
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(ค)

เงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ บริษัทยอยทั้งสองบริษัทคาดวาจะตองใชเงินลงทุนใน
การปรับปรุงสถานที่และจัดซื้ออุปกรณเพื่อรองรับการประกอบกิจการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอลประมาณ 350 ลานบาท ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเจรจาและดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เปนประโยชนสูงสุด

6.

เกณฑท่ใี ชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
6.1
มูลคาของใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ เปนไปตามกฎเกณฑและวิธีการประมูลซึ่งกําหนดโดย
กสทช. โดย กสทช. เปนผูกําหนดราคาขั้นต่ําของการประมูลใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ซึ่ง
บริษัทยอยทั้งสองบริษัทไดเขารวมและเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตดังกลาวเปนจํานวน 2
รายการใน 2 หมวดหมูในราคาประมูล 2,200 ลานบาท และ 1,338 ลานบาท สําหรับหมวดหมู
ทั่วไปประเภทความชัดปกติ และหมวดหมูขาวสารและสาระตามลําดับ รวมคิดเปนมูลคาการ
ประมูลทั้งสิ้นประมาณ 3,538 ลานบาท
6.2
คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอล เปนไปตามที่กําหนดไวใน
สัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศน โดยคิดเปนมูลคารวมสําหรับบริษัทยอยทั้งสองบริษัท
ประมาณ 1,633.12 ลานบาท สําหรับระยะเวลาประมาณ 15 ป
6.3
เงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ เปนการประมาณการเงินลงทุนที่คาดวาจะตองใชในเบื้องตน
โดยบริษัทยอยทั้งสองบริษัท ซึ่งคิดเปนมูลคารวมประมาณ 350 ลานบาท อยางไรก็ดี ขณะนี้
ยังคงอยูระหวางการเจรจาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งราคาและเงื่อนไขที่เปนประโยชน
สูงสุด

7.

ผลประโยชนที่บริษัทคาดวาจะไดรับ
7.1
เพิ่มการเติบโตและขยายศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากใบอนุญาตใหใช
คลื่นความถี่ที่บริษัทยอยไดมานั้น เปนไดมาซึ่งใหสิท ธิในการใชคลื่นความถี่เพื่อประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งสามารถแพรภาพได
ทั่ ว ประเทศ อั น จะส ง ผลให ส ถานี โ ทรทั ศ น ข องบริ ษั ท สามารถเข า ถึ ง กลุ ม ผู ช มรายการได
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยผานทุกชองทางการรับชม (Platform) ซึ่งคาดวาจะสงผลใหบริษัท
ไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นดวย
7.2
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหารายไดจากการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน
อันจะกอใหเกิดเสถียรภาพตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทโดยรวมในอนาคต
7.3
มีอุปกรณที่ทันสมัยและเพรียบพรอม รวมทั้งสถานที่อันเหมาะสม ซึ่งจะชวยสรางความพรอม
ในการผลิตรายการตาง ๆ ในอนาคต

8.

แหลงเงินทุนที่ใช
8.1
แหลงเงินทุนสําหรับกรณีการเขาทํารายการโดย BBB
บริษัทจะเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงินแก BBB สําหรับการเขาทํารายการในครั้งนี้ โดย
แหลงเงินทุนที่บริษัทจะใชเพื่อการใหการสนับสนุนทางการเงินแก BBB ดังกลาวมาจาก
รายการดังตอไปนี้
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8.1.1

เงินทุนจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตั้งแตชวงเดือนมิถุนายน 2556 , เงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน, เงินจากการประกอบธุรกิจของบริษัท
8.1.2 เนื่องดวย กสทช. ไดกําหนดเงื่อนไขในการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ โดยใหแบงชําระเปนงวด ๆ ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ป นับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ บริษัทจึงคาดวาจะไดรับแหลงเงินทุนในอนาคตจาก
รายการดังตอไปนี้ –
(ก) การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (NMG-W3) ซึ่งมี
ระยะเวลาการใชสิทธิในเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของทุกป โดยเริ่มตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,647 ลาน
บาท
(ข) การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ของกรรมการ ผูบริหาร
และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (NMG-WB) โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุ ก 6 เดื อ น ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน และเดื อ นธั น วาคม ของทุ ก ป เริ่ ม ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 82 ลาน
บาท
(ค) การออกหุนกู ซึ่งบริษัทไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ในวงเงินจํานวน 1,500 ลานบาท (หากจําเปน)
8.2

แหลงเงินทุนสําหรับกรณีการเขาทํารายการโดย NNV
NBC จะเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงินแก NNV สําหรับการเขาทํารายการในครั้งนี้ โดย
แหลงเงินทุนที่ NBC จะใชเพื่อการใหการสนับสนุนทางการเงินแก NNV ดังกลาวมาจาก
รายการดังตอไปนี้
8.2.1 เงินทุนจากการออกหุนเพิ่มทุนของ NBC ตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคม 2556 และเงินจาก
การประกอบธุรกิจของบริษัท
8.2.2 เนื่องดวย กสทช. ไดกําหนดเงื่อนไขในการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ โดยใหแบงชําระเปนงวด ๆ ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ป นับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ NBC จึงคาดวาจะไดรับแหลงเงินทุนในอนาคตจาก
รายการดังตอไปนี้
(ก) การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ NBC (NBC-W1) ซึ่งมีระยะเวลา
การใชสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของทุกป โดยเริ่มตั้งแต
วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ
530 ลานบาท
(ข) การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ของกรรมการ ผูบริหาร
และ/หรือ พนักงานของ NBC และบริษัทยอย (NBC-WB) โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุ ก วั น ที่ 15 ของเดื อ นพฤศจิ ก ายนและเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ป เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 26
ลานบาท
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(ค)

การออกหุนกู ซึ่ง NBC ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ NBC ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ในจํานวนเงิน 500 ลานบาท (หากจําเปน)

9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทํารายการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาการเขาทํารายการขางตนเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุน โดยเปนการสนับสนุนและรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อัน
นับเปนการสรางโอกาสที่ดีตอการขยายฐานรายไดและผลตอบแทนของบริษัทใหเพิ่มพูนขึ้นในอนาคต
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวและมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของไดตอไป

10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 9. เกี่ยวกับการเขาทํารายการ
-ไมมี-

11.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท โดยนายสุทธิชัย แซหยุน และนางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัท ไดสอบทานขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง และขอรับรองวาขอมูล
ในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ และไมทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญหรือไม
ขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ

12. ภาระหนี้สิน
12.1 ยอดรวมตราสารหนี้ที่ออกจําหนายแลวและที่ยังมิไดจําหนาย
12.1.1 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติการออก
และเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 1,500 ลานบาท ในมูลคาที่ตราไว
หนวยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/
หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมี
อํานาจในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและ เสนอขายหุน
กูตอไป
12.1.2 ในการประชุมสามัญประจําป 2556 ของบริษัทยอย (บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) หรือ NBC) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ประเภทหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 500 ลานบาท ในมูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000
บาท โดยเสนอขายในประเทศ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน
ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียด
เงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูตอไป
อยางไรก็ตามจนถึง 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทของ NMG และ NBC ยังไมได
พิจารณาเสนอขายหุนกูดังกลาวขางตน ซึ่งจะพิจารณาเมื่อมีความจําเปน
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12.2 ยอดรวมของเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลา และหลักประกัน
12.2.1 บริษัทมีวงเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศสองแหง เปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท
โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนภายใน 3 ป นับแตเดือน มกราคม 2557 มีที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสราง เครื่องพิมพ และอุปกรณบางสวน รวมทั้งบริษัทยอยเปนหลักประกัน ทั้งนี้ ณ 31
ธันวาคม 2556 มียอดคงคาง 255 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการขอชําระคืนเงินกูยืม
บางสวนกอนกําหนดชําระคืน
12.2.2 บริษัท ยอย (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด) มีวงเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 70 ลานบาท โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือน ใน
จํานวนเงินที่แตกตางกันรวม 36 งวด สิ้นสุดเดือน กรกฏาคม 2557 มีเครื่องจักรเปน
หลักประกัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดคงคาง 20 ลานบาท
12.3 ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และหลักประกัน (งบการเงินรวม)
ประเภทหนี้สิน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

ยอดคงคาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ลานบาท)
13.62
293.92

หลักประกัน

ไมมี
ไมมี

307.54

นอกจากนี้ บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อใหโฆษณาและบริการตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยบริษัทดังกลาวไดใหบริษัทกูยืมเงินจํานวน 150 ลานบาท บริษัทตกลงที่จะจายคืนเงินกูยืมใหแก
บริษัทดังกลาวโดยหักจากเงินรับคาโฆษณาหลังหักสวนลด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกูยืม
คงเหลือจํานวน 110.07 ลานบาท
12.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
12.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม
1,161 ลานบาท และ 1,059 ลานบาท ตามลําดับ
12.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัท และบริษัท มีภาระหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร จํานวน
26.55 ลานบาท และ 10.86 ลานบาท ตามลําดับ
12.4.3 บริษัทยอยทางออม 3 แหง (บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง , บจก. เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น ,
บจก. เนชั่น คิดส) ไดทําสัญญาเพื่อรับบริการเกี่ยวกับการสงสัญญาณโทรทัศนขึ้นสูดาวเทียมกับ
บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงินรวม 5.46 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
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13. ขอมูลทั่วไปบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
13.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“NMG”) และบริษัทยอย (“กลุมเนชั่น”) ประกอบธุรกิจ
เปนผูใหบริการขอมูลขาวสารผานสื่อหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปจจุบันธุรกิจของกลุมเนชั่นแบงเปนสายธุรกิจหลักได
8 สายธุรกิจ ดังนี้
สายธุรกิจ
(1) สายธุรกิจดาน
ขาวธุรกิจ
ภาษาไทย

บริษัทผูดําเนินการ
 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
จํากัด (KTM)
 บริษัท แบงคอก
บิสสิเนส
บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
จํากัด (BBB)

ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก
 ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
หนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทย และธุรกิจเกี่ยวที่
เนื่อง เชน เว็บไซตขาว งานอบรมสัมมนา กิจกรรม
พิเศษ บริการขาวสั้นทางโทรศัพท เคลื่อนที่
 ผูผลิตชองขาว “กรุงเทพธุรกิจทีวี” แพรภาพผานทีวี
ดาวเทียม และเคเบิลทีวี
 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด เปนผู
ชนะการประมูลคลื่นความถี่ในระบบดิจิตอล ใน
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD Varity) ผลิต
ชอง NOW

(2) สายธุรกิจ
ดานขาว
ทั่วไป
ภาษาไทย

 บริษัท คมชัดลึก มีเดีย
จํากัด (KMM)

 ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก
หนังสือพิมพขาวทั่วไปรายวันภาษาไทย และนิตยสาร
เนชั่นสุดสัปดาห นิตยสารวิเคราะหขาวทั่วไปราย
สัปดาห และธุรกิจที่เกี่ยว เชน เว็บไซตขาว งานอบรม
สัมมนา กิจกรรมพิเศษ บริการขาวสั้นทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่

(3) สายธุรกิจ
ดานขาว
ภาษาอังกฤษ

 บริษัท เนชั่น นิวส
เน็ตเวิรค จํากัด (NNN)

 ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ The Nation
หนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ และ NJ Magazine
นิตยสารเพื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนราย
เดือน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน เว็บไซตขาว บริการ
ขาวสั้นทางโทรศัพท เคลื่อนที่ ธุรกิจอบรม สัมมนา และ
ทักษะการสื่อสาร
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สายธุรกิจ
(4) สายธุรกิจดาน
เอ็ดดูเทน
เมนท และ
ตางประเทศ

(5) สายธุรกิจดาน
สื่อกระจาย
ภาพและเสียง

(6) สายธุรกิจดาน
การพิมพ
(7) สายธุรกิจดาน
การขนสง
(8) สายธุรกิจ
การศึกษา

บริษัทผูดําเนินการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก

 บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่น
แนล เอ็ดดูเทน เมนท จํากัด
(มหาชน) (“NINE”)
 บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทน
เมนท จํากัด (NED)
 บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด
(NEE)
 บริษัท เนชั่น คิดส จํากัด
(NKD)
 บริษัท ไนน บีไบรท จํากัด
(NBB)
 บริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง
ค อ ร ป อ เ ร ชั่ น จํ า กั ด
(มหาชน) (NBC)
 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ มีเดีย
จํากัด (NNM)
 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น
จํากัด (NNV)
 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน
จํากัด (NNS)

 ผูผลิต นําเขา และจัดจําหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุคส
สิ่งพิมพสําหรับเยาวชน หนังสือพิมพตางประเทศ
นิตยสารตางประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 ผูผลิตชองทีวีสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว “Kid
Zone” แพรภาพผานจานดาว เทียม และเคเบิลทีวี
 ผูใหบริการขอมูลขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม เชน
โทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณเคลื่อนที่
 สถาบันกวดวิชา

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (WPS)
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด
(NML)
บริษัท เนชั่น ยู จํากัด (NU)

 ผูผลิตชองรายการโทรทัศนทีวีดาวเทียมดานขาวและ
สาระบันเทิง ไดแก ชองเนชั่น ทีวี (Nation Channel)
และรวมผลิตรายการโทรทัศนในสถานีโทรทัศนฟรีทีวี
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชน ผลิตละครเวที ผลิตและ
จําหนาย VCD จัดงานอบรมสัมมนาและกิจกรรมพิเศษ
 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด เปนบริษัท ที่ชนะการ
ประมูลคลื่นความถี่เพื่อใหการบริการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล ในหมวดหมูขาวสารและสาระ
 รวมผลิตรายการวิทยุและขาวตนชั่วโมงทางคลื่น FM
90.5 MHz และ FM 102 MHz
 ผูใหบริการขอมูลขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม เชน
เว็บไซต โทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณเคลื่อนที่
ผูใหบริการงานพิมพทุกประเภทครบวงจรแกกลุมเนชั่นและ
ลูกคาภายนอก
ผูใหบริการขนสงสิ่งพิมพและสินคาทั่วประเทศแกกลุมเนชั่น
และลูกคาภายนอก
ดําเนินธุรกิจดานการศึกษา และเปนผูถือใบอนุญาต
มหาวิทยาลัยเนชั่น เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ทั้งที่ลําปาง และศูนย บางนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทในตารางดังกลาวขางตน รวมทั้ง เปนผูดูแลรับผิดชอบในการ
บริหารงานดานการขาย การตลาด รสํานักขาว ศูนยชางภาพ และฝายงานสนับสนุน เพื่อสนับสนุนใหบริษัทใน
กลุมเนชั่นสามารถใหบริการขาวสารขอมูลแกลูกคาในสื่อที่หลากหลายไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
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13.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
13.2.1 สภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในป 2556 ขยายตัวเพียงรอยละ 3 ชะลอตัวลงจากป 2555 ที่ขยายตัวรอย
ละ 6.50 เนื่องจากการสงออกขยายตัวต่ํากวาที่คาดการณ ไมสามารถฟนตัวไดทัน ทั้งนี้เศรษฐกิจไทยตนป 2556
เริ่มตนดวยทิศทางการทยอยปรับตัวเขาสูภาวะปกติหลังผานพนชวงที่มีแรงกระตุนพิเศษจากมาตรการคืนเงินภาษี
สําหรับรถคันแรกของรัฐบาล ตลอดจนแรงสงการใชจายเพื่อฟนฟูผลกระทบจากอุกภัย อยางไรก็ตามการชะลอ
ตัวของการใชจายภายในประเทศ แผนการลงทุนของภาคเอกชนที่เปนไปอยางระมัดระวัง และการลงุทนของ
ภาครัฐที่ลาชา ไมเปนไปตามเปาหมาย รวมทั้งสถานการณตึงเครียดทางการเมืองของไทยที่ยังไมไดขอยุติ เปน
สวนสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจไทยไมสามารถขยายตัวไดดี
13.2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาโดยรวม
ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาป 2556 เติบโตเพียง 3 % จากป 2555 (ขอมูลจากนีลเส็น) ผลกระทบจาก
เศรษฐกิจชะลอตัว และความวุนวายทางการเมือง ทําใหเม็ดเงินโฆษณาลดลง สวนแนวโนมอุตสาหกรรมโฆษณา
ในป 2557 คาดวาจะเติบโตเล็กนอย เนื่องจากเจาของสินคาและ Agency โฆษณามีความระมัดระวังในการใชงบ
โฆษณามากขึ้น ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและกําลังซื้อของผูบริโภค โดยคาดการณวาจะเติบโตประมาณ 46% ใกลเคียงกับ GDP ทั้งนี้เนื่องจากการเริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอล การขยายสาขาของโรงภาพยนตร และดิสเคาน
สโตร รวมทั้งการปรับขึ้นคาโฆษณาของสื่อบางประเภท
13.2.3 แนวโนมเศรษฐกิจไทย
แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2557 (ขอมูลจาก : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)) คาดวาจะมีอัตราขยายตัวอยูที่ประมาณรอยละ 4-5 เนื่องจากคาดวาเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวดีขึ้น
ภาคการสงออกและการผลิตมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น และฐานรายไดของประชาชนจะปรับตัวดีขึ้น และจากการ
เปลี่ยนผานสูยุดทีวีดิจิตัลในป 2557 จะเปนปจจัยหลักชวยผลักดันใหตลาดผลิตรายการโทรทัศนเติบโต และคึกคัก
มากขึ้น มีการแขงขันดานคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน และนําเสนอความแตกตางและแปลกใหม เพื่อ
ดึงดูดสายตาผูชม โดยคาดวาตลาดผลิตรายการโทรทัศนในป 2557 จะเติบโตกวารอยละ 14-16 จากป 2556
13.3 ทิศทางธุรกิจของสื่อสิ่งพิมพและแนวโนม
13.3.1 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและสิ่งพิมพ
แนวโนมของภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และสิ่งพิมพในป 2557 คาดวาการผลิตเยื่อกระดาษและ
กระดาษโดยรวมจะขยายตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจและมีทิศทางเดียวกันกับป 2556 แมวาจะมีการใชสื่อดิจิทัลอยาง
กวางขวาง แตกระดาษยังคงเปนที่ตองการใชในชีวิตประจําวันของผูบริโภค และแนวโนมอุตสาหกรรมอาจจะโต
สวนกระแสเศรษฐกิจ ป 2557 อัตราการเติบโตของสื่อสิ่งพิมพในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่อง
แมวาจะมีสี่อจําพวกอิเล็กทรอนิกสเขามามีอิทธิพลเปนจํานวนมาก
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13.3.2 ธุรกิจสํานักพิมพ
ป 2556 เปนปที่ธุรกิจสํานักพิมพตองเผชิญกับความทาทายหลากหลายปจจัย เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจทําใหกําลังซื้อ ชะลอตัว ประกอบกับปญหาการเมือง ที่สงผลใหรานคาตาง ๆ จําหนายไดลดลง ซึ่งจะ
อาจตอเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของป 2557 การแขงขันของอุตสาหกรรมหนังสือยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ
ปริมาณหนังสือใหมที่ออกในแตละเดือนยังมีจํานวนไมแตกตางจากปที่ผานมา แตละสํานักพิมพตองพยายามที่จะ
หากลยุทธที่ไดผลในการเพิ่มยอดขาย เชน การเฟนหานักเขียนที่ไดรับความนิยม การจัดทํารูปเลมที่นาสนใจ การ
ออกแบบหนาปกใหโดดเดนกวาคูแขงเมื่อวางที่ชั้นหนังสือ การเพิ่มของแจกของแถมที่ดึงดูดกลุมเปาหมาย การทุม
ประชาสัมพันธรวมถึงรายการสงเสริมการขายตางๆ ทั้งกับรานหนังสือและผูอาน อีกทั้งการเพิ่มเครือขายการขาย
ไปยังแหลงใหม ๆ และการคัดเลือกผูจัดจําหนายที่เหมาะสมกับสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัท ฯ ไดใชกลยุทธ
ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และ ในป 2557 จากการที่เครือเนชั่น ไดทําการประมูลทีวีดิจิตอล มาไดรวม 2 ชอง จะเปน
โอกาสที่บริษัทสามารถใชสื่อโทรทัศนในการโฆษณาและประชาสัมพันธหนังสือเพื่อขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น
นอกเหนือไปจากสื่อเดิมที่มีอยู
13.3.3 อุตสาหกรรมโฆษณา
แนวโน ม โฆษณาป 2557 สมาคมมี เ ดีย เอเยนซี่แ ละธุ ร กิ จ สื่ อ แห ง ประเทศไทย

ประเมิ น สื่ อ

หนังสือพิมพมีโอกาส เติบโต 3% หรือมีมูลคา 21,400 ลานบาท จากสถานการณการเมืองที่ยังคงรอนแรง ทําให
สื่อหนังสือพิมพไดรับความสนใจจากผูอานและผูลงโฆษณา อีกทั้งการแขงขัน ฟุตบอลโลก 2014 ชวงกลางป
จะมีการจัดแคมเปญการตลาดผานสื่อหนังสือพิมพจํานวนมาก สําหรับการเตรียมออกอากาศโทรทัศนระบบทีวี
ดิจิตอล ประเภทธุรกิจ 24 ชองแรกในเดือน เม.ย.-มิ.ย. 57 ภายใตการบังคับใชหลักเกณฑ Must Carry คาดวากลุม
ผูชมจะรับชมทีวีดิจิตอล ชองใหมจากแพลตฟอรมเคเบิลและทีวีดาวเทียมเปนหลัก

เนื่องจากแพลตฟอรมที่

เขาถึงกลุมผูชมทีวีสัดสวน 60-70% สงผลใหเกิดการกระจายตัวของฐานผูชมทีวี ในทั้ง 3 แพลตฟอรม คือ ฟรีทีวี
เคเบิล/ทีวีดาวเทียม และทีวีดิจิตอล สงผลใหมีการใชงบโฆษณาผานสื่อโทรทัศน ทั้งฟรีทีวี เคเบิล/ทีวีดาวเทียม
และทีวีดิจิตอล เพิ่มขึ้น
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13.4 ตารางสรุปงบการเงินในป 2554-2556 และวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
13.4.1 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554-2556 (พันบาท)
รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน
2554
%
2555
%
2556
%
เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น
181,820 5%
179,044 4%
1,606,169 30%
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
695,125 18%
768,633 19%
673,392 13%
รายไดคางรับ
106,918 3%
142,757 3%
165,421 3%
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
61,372 2%
79,437 2%
97,987 2%
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
248,423 6%
247,198 6%
274,048 5%
เงินประกันการประมูลใบอนุญาตดิจิตัลทีวี
74,000 1%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ
319,177 8%
203,681 5%
183,644 3%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
1,612,835 41% 1,620,750 39% 3,074,661 57%
รวมเงินลงทุนระยะยาว
49,543 1%
56,515 1%
61,581 1%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – ราคาทุนสุทธิ
1,855,045 48% 2,091,239 50% 1,861,979 35%
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
139,160 4%
111,763 3%
98,775 2%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
235,389 6%
272,032 7%
255,722 5%
รวมสินทรัพย
3,891,972 100% 4,152,300 100% 5,352,718 100%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
762,580 20%
720,067 17%
293,916 5%
เจาหนี้การคา
167,572 4%
167,030 4%
119,760 2%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหนี้สินภายใต
368,371 9%
340,840 8%
128,157 2%
สัญญาเชาการเงิน สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้อื่น
130,000 3%
ภาษีเงินไดคางจาย
8,082 0%
1,310 0%
2,795 0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
554,057 14%
594,772 14%
583,936 11%
รวมหนี้สินหมุนเวียน
1,860,663 48% 1,954,018 47% 1,239,564 21%
เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจาก
375,150 10%
329,211 8%
158,017 3%
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
หุนสามัญ –ชําระเต็มมูลคาแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนของผูถือหุนสุทธิ

95,854
120,566
2,452,233
1,647,740
4
75,590
2,090
-499,864
214,178
1,439,737

2%
3%
63%
42%
0%
2%

81,987
150,012
2,515,228
873,302
0
79,740

2%
4%
61%
21%
0%
2%

0%
-13%
6%
37%

10,587
443,628
229,815
1,637,072

0%
11%
6%
39%

134,459 3%
147,049 3%
1,568,089 29%
1,751,121 33%
784,501 15%
94,372 2%
5,136 0%
11,979 0%
662,540 12%
474,979 9%
3,784,629 71%
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รายการในงบกําไรขาดทุน ตามงบการเงินรวม ป 2554-2556
หนวย: (พันบาท)
2554

%

2555

%

2556

%

รายการในงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขายและบริการ - สุทธิ

2,643,187 94.5%

2,936,869 94.7%

2,864,297 93.6%

154,513 5.5%

165,006 5.3%

195,569 6.4%

รวมรายได

2,797,700 100.0%

3,101,875 100.0%

3,059,866 100.0%

ตนทุนขายและบริการ

1,637,271 58.5%

1,840,736 59.3%

1,795,387 58.7%

คาใชจายในการขายและบริหาร

843,413 30.1%

882,956 28.5%

839,818 27.4%

รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน

2,480,684 88.7%

2,723,693 87.8%

2,635,205 86.1%

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษี

317,016 11.3%

378,182 12.00%

424,661 13.9%

ตนทุนทางการเงิน

-119,996 -4.3%

-114,986 -3.7%

-76,674 -2.5%

-46,326 -1.7%

-63,708 -2.1%

-71,157 -2.3%

-68 0.0%

454 0.0%

806 0.0%

กําไรสุทธิ

150,626 5.4%

199,942 6.4%

277,636 9.1%

หักสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

-42,379 -1.5%

-30,892 -1.0%

-25,914 -0.8%

กําไรสุทธิ สวนของบริษัทใหญ

108,247 3.9%

169,050 5.4%

251,722 8.2%

รายไดคาเชาและบริการ และอื่น ๆ

ภาษีเงินได
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
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ตารางแสดงรายการในงบกระแสเงินสด
หนวย: (พันบาท)
2554
เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

2555

2556

554,294

638,080

678,658

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน

477,328

473,037

453,510

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมการลงทุน

-154,449

-237,136

61,858

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน

-381,490

-242,042

773,437

-58,611

-6,141

1,288,805

สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ

ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงานกอน ดอกเบี้ย, ภาษีเงินได , คาเสื่อมราคา, รายจายตัดบัญชี ( EBITDA )
สําหรับป 2554-2556
หนวย: (พันบาท)
2554
2555
2556
กําไรสุทธิ สวนของบริษัทใหญ
(หลังภาษีและดอกเบี้ยจาย)
บวก ดอกเบี้ยจาย
บวก ภาษี
บวก คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
(EBITDA)

146,656

199,942

277,636

119,996

114,986

76,674

46,325

63,708

71,157

228,617

264,828

270,486

541,596

643,464

695,952
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อัตราสวนทางการเงิน
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของงบการเงินรวม บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุปจํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
1. อัตราสวนสภาพคลอง
รายการ
2554

2555

2556

1.1

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

0.87

0.83

2.72

1.2

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.47

0.48

2.02

1.3

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดกอนการ
เปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน(เทา)

0.32

0.33

0.44

1.4

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

3.73

4.01

3.97

1.5

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน )

96

90

91

1.6

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

6.84

7.43

6.89

1.7

ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน)

53

48

52

1.8

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

5.26

5.32

5.86

1.9

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

68

68

61

1.10

Cash Cycle (วัน)

81

70

81

2554

2555

2556

2.1 อัตรากําไรขั้นตน (%)

38.06 %

37.32%

37.32%

2.2 อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

6.00 %

7.26%

8.00%

2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
ตอการทํากําไร

19.81 %

20.57%

22.17%

2.4 อัตรากําไรสุทธิ

3.73 %

5.45%

8.22%

2.5 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เทา)

7.24 %

10.33%

6.65%

2.อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
รายการ
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3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
รายการ

2554

2555

2556

3.1 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)

2.74%

4.20%

5.30%

3.2 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (%)

18.55 %

23.24%

27.74%

3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา)

0.74

0.77

0.64

4.อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
รายการ

2554

2555

2556

4.1 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)

1.70

1.54

0.41

4.2 อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)
D/E Ratio

1.05

0.85

0.15

4.3 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

6.01

7.10

10.78

2.61

3.29

5.54

4.5 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน cash basis (เทา)

1.07

0.99

0.79

4.6 อัตราการจายเงินปนผล (%)

0.00%

0.00%

0.00%

4.4 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษีตอดอกเบี้ยจาย (เทา)

13.4.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย
สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 มีกําไรสุทธิ 251.72 ลานบาท เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปกอน ที่มีกําไรสุทธิ 169.05 ลานบาท สรุปผลการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัท ที่มีสาระสําคัญไดดังนี้
1. รายไดจากการขายและบริการของป 2556 ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากรายไดจากการขายโฆษณา
เพิ่มขึ้น 4% มาจากรายไดโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ ทีวีและวิทยุเพิ่มขึ้น 3% และรายไดจากสื่อรูปแบบใหม
เพิ่มขึ้น 9% สวนรายไดจากการจําหนายสิ่งพิมพลดลง 8% นอกจากนี้รายไดจากการศึกษาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปกอนที่เพิ่งเริ่มดําเนินการในเดือน มีนาคม 2555
2. ตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินงานของป 2556 ลดลง 3% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
เนื่องจากกลุมบริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมคาใชจายทุกดานอยางตอเนื่อง
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ผลการดําเนินงานของแตละสายธุรกิจ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา (Printing and Publishing Business)
ประกอบดวย 3 สายธุรกิจ ไดแก
 สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ดําเนินการภายใตบริษัทยอยชื่อบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด
( NMG ถือหุน 99.99%)
 สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย ดําเนินการภายใตบริษัทยอยชื่อบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด
(NMG ถือหุน 99.99%)
 สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ อยูภายใตบริษัทยอยชื่อบริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด
(NMG ถือหุน 99.99%)
รายได :รายไดจากสื่อสิ่งพิมพและโฆษณาในป 2556 ประกอบไปดวยรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณา การจัดกิจกรรม
พิเศษ และการจัดจําหนายในหนังสือพิมพ The Nation , กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห ,
เนชั่นจูเนียร และรายไดจากการจําหนายหนังสือฉบับพิเศษ เริ่มมีรายไดจากกรุงเทพธุรกิจทีวีในชวงไตรมาส 4 ป
2555 ประมาณ 1.3.% ของรายไดจากการขายและบริการของสวนสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา (ในขณะที่ป 2556 มี
รายไดจากกรุงเทพธุรกิจทีวีเพิ่มขึ้น และไดรวมอยุในสวนของรายไดในสื่อกระจายภาพและเสียง ประมาณ 13%
รายไดจากการขายและบริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณาในป 2556 (ไมรวมรายการระหวางกัน)เทากับ
1,596ลานบาท คิดเปน 56% ของรายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัท ลดลง 3% จากป
กอนที่เทากับ 1,649 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากรายไดโฆษณาในสิ่งพิมพและรายไดจากการจัดกิจกรรมพิเศษที่
เทากับ 1,173 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5% จากปกอน สําหรับรายไดจากการจําหนายสิ่งพิมพ ในป 2556 เทากับ 423 ลาน
บาท ลดลง 4% จากปกอนทั้งนี้หากรวมรายการระหวางบริษัทในกลุมแลว รายไดจากการขายและบริการของธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพและโฆษณาในป 2556 เทากับ 2,761 ลานบาท ลดลง 5% จากปกอนที่เทากับ 2,908 ลานบาท
โครงสรางรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณาประกอบดวย
รายไดโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพและกิจกรรมพิเศษ สําหรับป 2556 (ไมรวมรายการระหวางกัน) เทากับ 1,173 ลดลง
3% จากปกอนที่เทากับ 1,209 ลานบาท เปนผลมากโฆษณาประเภท Classified เทากับ 119 ลานบาท ลดลง 6% จาก
ปกอน โฆษณาประเภท Supplement เทากับ 46 ลานบาท ลดลง 30% จากปกอน รายไดจากกิจกรรมพิเศษลดลง
จากปกอนเชนกัน อยางไรก็ตามรายไดโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพประเภท Display เทากับ 964 ลานบาท มีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้น 9% จากปกอน จึงทําใหรายไดรวมลดลงไมมากนัก
รายไดจากการจัดจําหนายสิ่งพิมพ ในป 2556 เทากับ 423 ลานบาท (ไมรวมรายการระหวางกัน) ลดลง 4% จากป
กอน ในป 2556 บริษัทยังคงไวซึ่งราคาขายของหนังสือพิมพเทากับปกอน โดย The Nation ราคาปลีกฉบับละ 30
บาท ราคาสมาชิกปละ 4,900 บาท หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ราคาปลีกฉบับละ 20 บาท ราคาสมาชิกปละ
5,475 บาท หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก ราคาฉบับละ 10 บาท ราคาสมาชิกปละ 3,650 บาท
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คาใชจาย:คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา รวมในป 2556 เทากับ 1,967 ลานบาท ลดลง 4% จากป
กอนที่เทากับ 2,051 ลานบาท เนื่องจากตนทุนกระดาษและวัตถุดิบลดลง 12% สวนตนทุนกลุมคาใชจายกอง
บรรณาธิการเพิ่มขึ้น 6% สําหรับตนทุนขายประกอบดวยตนทุนที่ผันแปรตามจํานวนผลิต 986 ลานบาท และ
ตนทุนคงที่ 981 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 50% และ 50% ตามลําดับเมื่อเทียบกับตนทุนขายรวมของธุรกิจนี้
โดยสวนของตนทุนผันแปรจํานวนรวม 986 ลานบาท จะผันแปรตามรายไดเฉพาะสวนที่เปนรายไดจากการ
จําหนายสิ่งพิมพและรายไดจากการจําหนายวัตถุดิบในการรับจางพิมพสิ่งพิมพตางประเทศ (ซึ่งมีสัดสวน 33% ของ
รายไดจากการขายและบริการรวม ไมรวมรายไดจากสื่อโฆษณา หรือกิจกรรมพิเศษ) โครงสรางตนทุนขายผันแปร
ประกอบดวย ตนทุนกระดาษ, ตนทุนการพิมพ และ ตนทุนการผลิตหนังสือ
สําหรับตนทุนคงที่มีจํานวนรวม 981 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนสวัสดิการ คาเรื่อง คาขาว สวนกอง
บรรณาธิการรวม คาใชจายเดินทาง คาเสื่อมราคา เปนตน
สําหรับนโยบายในการควบคุมตนทุนขาย หากราคากระดาษเพิ่มขึ้น บริษัทจะควบคุมยอดผลิตอยางเขมงวดโดย
การควบคุมคุมยอดรับคืน และปรับการจัดหนาเนื้อหาขาวใหเหมาะสมกับจํานวนหนากระดาษ หรือปรับลดจํานวน
หนาสี โดยตนทุนกระดาษและตนทุนการพิมพในป 2556 รวม 358 ลานบาท (ไมรวมรายการระหวางกัน) ลดลง
7% จากปกอนที่เทากับ 384 ลานบาท จากปริมาณการใชวัตถุดิบที่ลดลง 5% และจากราคากระดาษทีลดลง 11%
คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจสิ่งพิมพและโฆษณา ในป 2556 เทากับ 1,081 ลานบาท ลดลง 4% จากป
กอนที่เทากับ 1,130 ลานบาท
สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 37%, คาใชจาย
สงเสริมการขาย 22% คาใชจายเกี่ยวกับคาขนสงหนังสือและคาเดินทาง 17%, คาเสื่อมราคา 4% โดยคาใชจายใน
สวนนี้ไมแปรผันตามรายได

ผลการดําเนินงาน:กําไรขั้นตนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา ในป 2556 เทากับ 794 ลานบาท หรือ 28.8% เมื่อเทียบกับรายไดจาก
การขายและบริการ โดยลดลง 0.7% จากป 2555 ที่เทากับ 29.5% เนื่องจากรายไดโฆษณาที่ลดลง 3%
กําไรสุทธิของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา ในป 2556 มีผลกําไรสุทธิ 160ลานบาท ลดลง 10 ลานบาทจากป
กอนที่มีกําไรสุทธิ 170 ลานบาท เนื่องจากกําไรขั้นตนที่ลดลง แมวาคาใชจายในการขายและบริหารจะลดลง 4%
แตเนื่องจากในป 2556 มีรายการคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากปกอน 28.3 ลานบาท โดยเฉพาะมาจาก
บริษัทฯ คือ NMG ที่เพิ่งมีรายการคาใชจายภาษีเงินไดในป 2556 จํานวน 24.3 ลานบาท ในขณะที่ปกอนไมมี
เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมทางภาษี
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ธุรกิจบริการดานการพิมพ (Printing Services Business) อยูภายใตการดําเนินงานของ บริษัท ดับบลิวพีเอส
(ประเทศไทย) จํากัดหรือ WPS (NMG ถือหุน 84.50%)
รายได :รายไดจากบริการงานพิมพ ในป 2556 ประกอบดวยรายไดรวม 460 ลานบาท ลดลง 12% จากปกอน สวนใหญเปน
การเรียกเก็บคาบริการงานพิมพจากบริษัทแม และบริษัทในเครือ ประมาณ 80%-85% โดยสาเหตุที่รายไดลดลง
เนื่องจากมีรายไดจากงานพิมพใหลูกคาภายนอกลดลง
รายไดคาเชาและบริการ ในป 2556 มีจํานวน 6 ลานบาท เปนการแบงพื้นที่บริเวณโรงพิมพใหบริษัทในกลุมเชาใน
การเก็บวัตถุดิบ หรือเก็บสินคาเพื่อรอขนสง เปนตน
คาใชจาย:คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจบริการงานพิมพ ในป 2556 เทากับ 351 ลานบาท ลดลง 6% จากปกอนที่เทากับ
372 ลานบาท โครงสรางของตนทุนขายหลัก ประกอบดวย ตนทุนกระดาษและวัตถุดิบในการรับจางผลิต 42%
เงินเดือนคาจางสวนงานผลิต 16% และคาเสื่อมราคา 30% โดยสัดสวนดังกลาวใกลเคียงปกอน
คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจบริการงานพิมพ ในป 2556 เทากับ 43 ลานบาท คิดเปน 9% ของรายได
โดยคาใชจายสวนนี้ลดลง 19% จากปกอนที่เทากับ 53 ลานบาท
สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 38% คาเสื่อมราคา
23% คาเดินทาง คาพาหนะ คาขนสง 7% โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผันตามรายได
ผลการดําเนินงาน:กําไรขั้นตนของธุรกิจบริการงานพิมพ ในป 2556 มีผลกําไรขั้นตน 109 ลานบาท หรือ 24% ของรายไดจากการขาย
และบริการโดยผลกําไรขั้นตนลดลงจากปกอน 41 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีรายไดลดลงจากงานพิมพ
ภายนอก ในขณะที่ตนทุนขายลดลงในสัดสวนนอยกวารายได โดยเฉพาะตนทุนคาเสื่อมราคาที่เปนตนทุนคงที่จะ
ใกลเคียงเดิมปกอน
กําไรสุทธิของธุรกิจบริการงานพิมพ ในป 2556 ผลกําไรสุทธิ 59 ลานบาท ลดลง 28% เมื่อเทียบกับปกอนที่มีกําไร
สุทธิที่เทากับ 81 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากกําไรขั้นตนที่ลดลง
ธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง (Edutainment Business) อยูภายใตการดําเนินงานของ บริษัทยอย 4 บริษัท ไดแก
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ NINE (NMG ถือหุน 83.7%) บริษัท
เนชั่น เอ็ดดูเทนเทนท จํากัด หรือ NED (NINE ถือหุน 99.99%) บริษัทเนชั่น คิดส จํากัด (NINE ถือหุน
99.99%) และกิจการที่ควบคุมรวมกัน คือ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด หรือ NEE (NINE ถือหุน
49.9%)
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รายได : รายไดรวมจากธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง ในป 2556 ประกอบดวยรายไดหลักจากการจําหนายสิ่งพิมพ เพื่อ
การศึกษาและหนังสือเลม การเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ รายไดจากรายการเด็กในทีวีดาวเทียม โดย
ในป 2556 รายไดรวมของทั้ง 4 บริษัท ในสายธุรกิจนี้เทากับ 465 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5% จากปกอน สวนใหญมาจาก
รายไดจากรายการทีวีดาวเทียม คิดสโซน ที่เริ่มดําเนินการในป 2556 สวนรายไดของ NEE ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุม
รวมกันจะคํานวณตามสัดสวนการลงทุน 49.9% สําหรับรายไดหลักประกอบดวย
รายไดจากการจําหนายหนังสือการตูนและหนังสือเพื่อการศึกษาในบริษัท NEE มีรายไดตามสัดสวนการลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมรวมกันเทากับ 78 ลานบาท ลดลง 16 % จากปกอนที่เทากับ 93 ลานบาท เนื่องจากลดควบคุม
ตนทุนการพิมพ และการรับคืนหนังสือ ทําใหยอดสงหนังสือลดลง
รายไดจากการจําหนายหนังสือเลมใน NINE มีรายได 74 ลานบาท ลดลง 6% จากปกอนที่เทากับ 79 ลานบาท แมวา
ในปที่ผานมามีหนังสือใหมที่เปนที่สนใจ เชน ชีวประวัติไอสไตน แตยอดจําหนายไมมากเทา ชีวประวัติของสตีฟ
จอบสในปกอน
รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศใน NINE มีรายได 83 ลานบาท ลดลง 11% จากปกอนที่
เทากับ 93 ลานบาท จากการควบคุมปริมาณการสั่งพิมพของหนังสือพิมพตางประเทศ
คาใชจาย:คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิงรวม4 บริษัท ในป 2556 เทากับ 335 ลานบาท ลดลง
8% จากปกอนที่เทากับ 309 ลานบาท (คํานวณเปรียบเทียบโดยรวมคาใชจายของ NEE ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุม
รวมกันตามสัดสวนการลงทุน 49.9%) ตนทุนขายหลักประกอบดวยตนทุนคาหนังสือ รวมถึงตนทุนการจางพิมพ
ตนทุนการผลิตตาง ๆ คาลิขสิทธิ์ หนังสือ และลิขสิทธิ์นักเขียน คิดเปนสัดสวนรวม 86% ของตนทุนขาย ซึ่งสวน
ใหญจะแปรผันตามรายได สวนคาใชจายเงินเดือน ฝายบรรณาธิการ และฝายผลิต ที่เปนคาใชจายคงที่มีสัดสวน
14% ของตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิงในป 2556 เทากับ 93 ลานบาท ลดลง 3% จากป
กอนที่เทากับ 96 ลานบาท โครงสรางคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 43%, คาใชจาย
สงเสริมการขาย 19% คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง 3% โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผันตามรายได
ผลการดําเนินงาน:กําไรขั้นตนของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิงในป 2556 มีกําไรขั้นตนที่รวมรายไดจากการเปนตัวแทนจําหนาย
สิ่งพิมพตางประเทศ (แยกแสดงเปนรายไดคาเชาและบริการ) เทากับ 130 ลานบาท หรือ 28 % ของรายไดรวม
ลดลงจากปกอนที่เทากับ 30%
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิงในป 2556 มีผลกําไรสุทธิรวม 4 บริษัทเทากับ 23 ลานบาท
หรือ 5% ของรายไดรวม โดยลดลง 1% จากปกอนที่เทากับ 6% เทียบโดยรวมกําไรสุทธิของ NEE ซึ่งเปนกิจการที่
ควบคุมรวมกันตามสัดสวนการลงทุน 49.9%)
กําไรสุทธิรวม 4 บริษัท จํานวน 23 ลานบาท มาจากกําไรของ บริษัท NINE 20.5 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่
เทากับ 28.8 ลานบาท เนื่องจากมีคาใชจายทางการตลาดและบุคคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจการบริหาร
คาแรคเตอร รายการทีวีดาวเทียมคิดสโซน ที่เริ่มออกอากาศในไตรมาส 4 ป 2555
สวนบริษัท NEEมี กําไรสุทธิ 0.6 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่มีกําไรสุทธิ 9.1 ลานบาท (รับรูตามสัดสวนการลงทุน
49.9% ในกิจการที่ควบคุมรวมกัน) บริษัท NED มีผลกําไรสุทธิ 1.3 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่ผลกําไรสุทธิ 5.8
ลานบาท จากการควบคุมการผลิตหนังสือและจํานวนการกระจายใหรานหนังสือ
ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง และสื่อสมัยใหม (Broadcasting and New Media Business)
อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) NBC ณ สิ้นป 31 ธันวาคม
2556 NMG ถือหุน 71.30% บริษัท เอ็นบีซี เน็ควิชั่น จํากัด หรือ NNV (NBC ถือหุน 99.99%) ประกอบธุรกิจ
รายการทีวีดาวเทียม ชอง เนชั่น ทีวี และ บริษัท เอ็นบีซี เน็คสกรีน จํากัด หรือ NNS (NBC ถือหุน 99.99%)
ประกอบธุรกิจรายการทีวีดาวเทียม
รายได :รายไดจากสายธุรกิจสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสมัยใหม เทากับ 696 ลานบาท ลดลง 6% จากปกอนที่เทากับ 737
ลานบาท สําหรับรายได สายธุรกิจสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่อสมัยใหม(ในกลุม NBC) คิดเปน 23% ของรายไดจาก
การขายและบริการรวมของกลุมบริษัทตามงบการเงินรวม ประกอบดวยรายไดจากการขายสื่อโฆษณา รายการทีวี
ดาวเทียม ไดแก Nation TV lคม ชัด ลึก TV และรับจางผลิตหรือรวมผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ
ไดแก ชอง 3, ชอง 5 และ รายไดจากสื่อวิทยุ FM 90.5 FM 102 เปนตน โดยมีสัดสวนรายไดในธุรกิจโทรทัศน
และกิจกรรมพิเศษเทากับ 71% ธุรกิจวิทยุ 5% และธุรกิจสื่อรูปแบบใหม 23% ดังนี้
รายไดโฆษณาจากสื่อโทรทัศนและกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวของ ในป 2556 รวมเทากับ 500 ลานบาท ลดลง 11% เมื่อ
เทียบกับปกอนที่เทากับ 560 ลานบาท เนื่องจากปกอนมีรายไดจากการรวมผลิตรายการใหมูลนิธิรามาธิบดี รายได
จากละครเวที และรายไดจากการจัดกิจกรรมพิเศษลดลง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ทําใหการจัด
กิจกรรมพิเศษในชวงไตรมาส 4 ชลอตัวลง อยางไรก็ตามรายไดที่ยังคงเติบโตคือรายไดจากทีวีดาวเทียม 352 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 8% จากปกอน โดย NBC มีรายการออกอากาศทาง Nation Channel ที่ไดรับความนิยม เชน รายการ
ขาวขนคนเนชั่น ขางขนรับอรุณ เปนตน
รายไดจากวิทยุในป 2556 เทากับ 33 ลานบาท เทากับปกอน จากรายไดโฆษณาในคลื่นวิทยุ FM 102 และ FM 90.5
รายไดจากสื่อรูปแบบใหม เกิดจากการใหบริการขอมูลขาวผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และธุรกิจเว็บไซด ของกลุม
บริษัท และพันธมิตร ในป 2556 รายไดกลุมนี้มีจํานวนรวม 163 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปกอนเทากับ 145 ลาน
บาท เนื่องจาก NBC ไดรับเปนตัวแทนโฆษณาใน Website ของสายธุรกิจสื่อสิ่งพิมพในกลุมบริษัทดวย ประกอบ
กับมีรายไดจากสื่อรูปแบบใหมจากชองทางใหม ๆ เพิ่มขึ้น ไดแก Application ผาน Smart Phone, iPAD, Tablet,
Playbook, TV Internet Digital TV เปนตน
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คาใชจาย:คาใชจาย ประกอบดวย สวนที่เปนคาใชจายที่ผันแปรตามรายได ไดแก ตนทุนการผลิตสื่อหรือผลิตรายการ สวน
คาใชจายคงที่ไดแก คาเชาสถานี คาใชจายเงินเดือนและสวัสดิการ คาเสื่อมราคา โดยแบงเปนตนทุนการใหบริการ
และคาใชจายในการขายและบริหารดังนี้
คาใชจายสวนตนทุนการใหบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุ ในป 2556 รวม 487 ลานบาท ลดลง 10% เมื่อ
เทียบกับปกอนที่เทากับ 540 ลานบาท สาเหตุหลักที่ลดลง เนื่องจากยกเลิกการผลิตรายการ ชอง คมชัดลึกทีวี ใน
ไตรมาส 4 ป 2556 และยกเลิกการรับจางผลิตรายการใหมูลนิธิรามาธิบดีเมื่อกลางป 2556 และไมมีการผลิตละคร
เวทีในปที่ผานมา โครงสรางของตนทุนขายหลัก ประกอบดวยตนทุนการผลิตสื่อ/รายการ 53% คาใชจายเงินเดือน
สวนบรรณาธิการและฝายผลิต 25% คาเสื่อมราคา 9% คาพาหนะเดินทาง 2%
คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2556 เทากับ 163 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18% จากปกอนที่เทากับ 138 ลานบาท
จากคาใชจายสงเสริมการขายในโครงการกิจกรรมพิเศษ เชน Rice for King เปนตน
โครงสรางของคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย คาใชจายที่ไมแปรผันตามรายได ไดแก คาใชจาย
เงินเดือนและสวัสดิการของฝายขายและบริหาร 33% คาใชจายสงเสริมการขาย 27% สวนใหญเปนคาใชจายของ
การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งสวนใหญผันแปรตามรายไดการจัดโครงการพิเศษ (Below the Line)
ผลการดําเนินงาน:กําไรขั้นตน ของธุรกิจโทรทัศน วิทยุและสื่อรูปแบบใหมในนาม NBC ในป 2556 มีกําไรขั้นตน 184 ลานบาท
หรือ เทากับ 26% ของรายได ใกลเคียงปกอนที่มีกําไรขั้นตน 27%
กําไรสุทธิ ของธุรกิจโทรทัศน วิทยุ และสื่อรูปแบบใหมป 2556 มีผลกําไรสุทธิ 45 ลานบาท ลดลง 6% จากปกอนที่
เทากับ 48 ลานบาท โดยแบงเปนสวนของกําไรสุทธิของ NBC (เฉพาะบริษัท) 51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6% จากป
กอนที่เทากับ 48 ลานบาท สวน NNV ขาดทุนสุทธิ 7 ลานบาท เนื่องจากเพิ่งโอนธุรกิจทีวีดาวเทียมจากบริษัทแม
ในชวงตนป 2556
ธุรกิจรับบริการขนสงสินคา (Logistic Business)
อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด หรือ NML ณ 31 ธันวาคม 2556 NMG ถือหุน 99.99%
รายได :รายไดจากสายธุรกิจรับบริการขนสง ในป 2556 มีรายไดรวม 249 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปกอน
เนื่องจากการรับบริการขนสงภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจะพิจารณาเฉพาะลูกคาที่สามารถสรางกําไรไดในระดับที่
นาพอใจ สําหรับโครงสรางรายไดแบงเปนรายไดจากการใหบริการบริษัทในเครือ และบริษัทภายนอก ในสัดสวน
70% ตอ 30% ตามลําดับ หากไมรวมรายการระหวางบริษัทในเครือแลว ป 2556 NML มีรายไดจากการรับบริการ
ขนสงสินคาภายนอก 91 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23% จากปกอนที่เทากับ 74 ลานบาท คิดเปน 3% ของรายไดจากการขาย
และบริการตามงบการเงินรวม โดยในป 2556 มีลูกคาที่ยังคงใชบริการขนสงตอเนื่องไดแก การสงหนังสือให
สมาชิก True Vision การแจก ใบปลิว เทสโกโลตัส McDonald IKEA เปนตน
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คาใชจาย:คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจรับบริการขนสง ในป 2556 รวม 201 ลานบาท ลดลง 12% จากปกอน เนื่องจาก
การควบคุมและลดตนทุนคาเชื้อเพลิง และการวาจางรถรับจางภายนอกที่ลดลง 13% โครงสรางตนทุนขายสวน
ใหญคือคาเชารถ คาน้ํามัน มีสัดสวนรวม 64% สวนเงินเดือนคาจาง สวัสดิการของพนักงานบริการขนสง มี
สัดสวน 29% ของตนทุนขาย
คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2556 เทากับ 25 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31% จากปกอนที่เทากับ 19 ลานบาท สวน
ใหญเพิ่มขึ้นจาก
คาใชจายเงินเดือนและสวัสดิการ
ที่ใหผลตอบแทนโบนัสแกพนักงานเพิ่มขึ้นจากผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ผลการดําเนินงาน:กําไรขั้นตน ของธุรกิจรับบริการขนสงป 2556 มีกําไรขั้นตน 48 ลานบาท สูงขึ้น 269% จากปกอน โดยปกอนมี
กําไรขั้นตน 13 ลานบาท เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้น 3% ประกอบกับสามารถควบคุมตนทุนไดลดลงถึง 12%
กําไรสุทธิ ของธุรกิจรับบริการขนสงป 2556 มีผลกําไรสุทธิ 20.1 ลานบาท ในขณะที่ปกอนขาดทุนสุทธิ 4.7ลาน
บาท เปนผลมาจากการควบคุมตนทุนการใหบริการอยางตอเนื่อง
ธุรกิจมหาวิทยาลัย
อยูภายใตการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเนชั่น ซึ่งถือใบอนุญาตโดยบริษัทเนชั่น ยู จํากัด หรือ NU ( ณ 31
ธันวาคม 2556 NMG ถือหุน 90.00%) เริ่มโอนใบอนุญาตเมื่อเดือน มีนาคม 2555
รายได :รายไดจากสายธุรกิจมหาวิทยาลัย ในป 2556 มีรายไดรวม 81 ลานบาท แบงเปนรายไดจากการเรียนการสอน 57
ลานบาท รายไดจากการจัดกิจกรรมพิเศษ 24 ลานบาท โดยรายไดรวมเพิ่มขึ้น 45 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 36
ลานบาท เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากคณะนิเทศศาสตร ของศูนยบางนาที่รับนักศึกษาเปนป
ที่ 3 โดยปการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวม 1,107 คน เปนนักศีกษาที่ศูนยลําปาง 617 คน และศูนยบางนา 490 คน
จํานวนนักศึกษารวมเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2555 ประมาณ 37%
คาใชจาย:คาใชจายสวนตนทุนบริการของธุรกิจมหาวิทยาลัย ในป 2556 เทากับ 38 ลานบาท ลดลง 5% จากปกอนที่เทากับ
40 ลานบาท โดยโครงสรางตนทุนขายสวนใหญคือคาใชจายอาจารย วิทยากร ผูสอน มีสัดสวนรวม 71% ของ
ตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2556 เทากับ 55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 31% จากปกอนที่เทากับ 42 ลานบาท
(เนื่องจากปกอนคิดผลการดําเนินงาน 10 เดือน หากเทียบเปนตอปจะเทากับ 50 ลานบาท) โดยโครงสรางคาใชจาย
หลัก ประกอบดวย เงินเดือนและสวัสดิการ 36% คาเสื่อมราคา 26%
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ผลการดําเนินงาน:กําไรขั้นตน ของธุรกิจมหาวิทยาลัยป 2556 มีกําไรขั้นตน 20 ลานบาท หรือ 34% ของรายไดจากการเรียนการสอน
ในขณะที่ปกอนขาดทุนขั้นตน 4 ลานบาท หรือ -11% เนื่องจากรายไดเพิ่มขึ้นจากนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
สามารถควบคุมตนทุนไดลดลง 5%
กําไรสุทธิ ของธุรกิจมหาวิทยาลัยป 2556 ขาดทุนสุทธิ 11 ลานบาท ซึ่งผลขาดทุนสุทธิลดลงมากจากปกอนที่
ขาดทุนสุทธิ 34 ลานบาท อยางไรก็ตามการขาดทุนสวนหนึ่งมาจากคาเสื่อมราคา เนื่องจากมีการลงทุนในอุปกรณ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ในป 2555 สงผลใหคาเสื่อมราคาคอนขางสูงคือปละประมาณ 14 ลานบาท ดังนั้นหากไม
รวมคาเสื่อมราคา ธุรกิจมหาวิทยาลัยจะมีกําไรสุทธิกอนคาเสื่อมราคาประมาณ 3 ลานบาท
ฐานะการเงิน ณ 31ธันวาคม 2556
งบดุลรวม สิ้นสุด 31ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับป 2555
สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 5,353 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,201 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 4,152 ลาน
บาท โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 1,468 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนมากถึง 1,289
ลาบาท โดยปกอนเทากับ 179 ลานบาท แบงเปนรายการเงินฝากธนาคารของ NMG 19 ลานบาท ของกลุมธุรกิจ
สื่อการศึกษาและบันเทิง 303ลานบาท และธุรกิจสื่อโทรทัศน 1,089 ลานบาทโดยสวนใหญเปนเงินฝากธนาคารที่
กลุมบริษัทไดจากการเพิ่มทุนในชวงกลางป 2556 และนําฝากธนาคารและสถาบันการเงินไวกอนที่จะใชลงทุนใน
โครงการทีวีดิจิตัลและธุรกิจที่เกี่ยวของ ในป 2557
เงินลงทุนชั่วคราว เทากับ 138 ลานบาท ในขณะที่ปกอนไมมี เนื่องจากในระหวางป 2556 จากการที่บริษัทยอยคือ
NBC และ NINE เพิ่มทุนจึงจัดสรรการฝากบางสวนเปนเงินลงทุนในระยะ 4-6 เดือน โดยเปนของ NBC 118 ลาน
บาท และของ NINE 20 ลานบาท
ลูกหนี้การคา-สุทธิ (ไมรวมลูกหนี้การคาในกิจการที่เกี่ยวของกัน) เทากับ 673 ลานบาท ลดลง 12% จากปกอนที่
เทากับ 769 ลานบาท เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของป 2556 เทากับ 107 วัน
ใกลเคียงกับปกอนที่เทากับ 106 วัน
ลูกหนี้บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ-สุทธิ หลังหักสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อสินคารับคืน
เทากับ 84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 79 ลานบาท จากรายการลูกหนี้การคากิจการที่ควบคุม
รวมกัน (NEE) ที่สวนใหญเปนรายการคางชําระคาผลิตหนังสือกับบริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด(NED)
รายไดคางรับ เทากับ 165 ลานบาท เพิ่มขึ้น 23 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 143 ลานบาท รายไดคางรับสวนใหญ
เกิดจากธุรกิจโทรทัศนที่เปนรายการสัญญาโฆษณาที่คาบเกี่ยวระหวางป และยังไมออกใบแจงหนี้ นอกจากนี้ยังเกิด
จากรายไดโครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ซึ่งมีการใหบริการบางสวนแลว แตจะออกใบแจงหนี้เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ ทั้งนี้สวนใหญเปนลูกคากลุมราชการ และรัฐวิสหกิจ ที่มีขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสาร
กอนรับงาน
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สินคาคงเหลือ เทากับ 274 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27 ลานบาทจากปกอน ประกอบดวย รายการสินคาสําเร็จรูปของ
ธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง จํานวน 147 ลานบาท และรายการวัตถุดิบหลักคือ Newsprint ใน NMG 78 ลาน
บาท และวัตถุดิบของธุรกิจโรงพิมพ 30 ลานบาท ทั้งนี้เมื่อคํานวณระยะเวลาเก็บวัตถุดิบ เฉพาะ Newsprint ณ
31 ธันวาคม 2556 เทากับ 73 วัน ทั้งนี้คํานวณจากสวนของตนทุนขายเฉพาะที่เปนตนทุนกระดาษ ซึ่งคิดเปน
สัดสวน 22% ของตนทุนขายรวมแตหากคํานวณตนทุนขายและสินคาคงเหลือตามงบการเงินรวม จะมีระยะเวลา
การขายสินคาคงเหลือเทากับ 52 วัน เพิ่มขึ้น 4 วันจากปกอนที่เทากับ 48 วัน
เงินประกันการประมูลในใบอนุญาตของทีวีดิจิตัล เ ทากับ 74 ลานบาท เกิดจากการที่บริษัทยอยไดเขารวมประมูล
ทีวีดิจิตัลตามเกณฑ กสทช รวม 3 บริษัท ซึ่งตองชําระเงินประกันการเขารวมประมูลในอัตรา 10% ของราคา
ประมูลขั้นต่ํา ประกอบดวย ในหมวดหมูทั่วไปความคมชัดปกติ 38 ลานบาท ประมูลโดย บริษัทบางคอก บิส
สิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (NMG ถือหุนทางออม 99.99% ) หมวดหมูขาวสารและสาระ 22 ลานบาท ประมูล
โดย บริษัทเอ็นบีซี เน็ควิชั่น จํากัด (NMG ถือหุนทางออม 71.3%) และหมวดหมูเด็ก เยาวชนและครอบครัว 14
ลานบาท ประมูลโดยบริษัทเนชั่น คิดส จํากัด (NMG ถือหุนทางออม 83.75%)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เทากับ 184 ลานบาท ลดลง 20 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 204 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นประกอบดวย รายการภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 40 ลานบาท คาใชจายจายลวงหนา 44
ลานบาท ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 67 ลานบาท เงินทดลองจายพนักงาน 7 ลานบาท และลูกหนี้อื่นสุทธิจาก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6 ลานบาท รายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นที่ลดลงมาจากรายการการใชรายการภาษีเงินได
ถูกหัก ณ ที่จายในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวม กิจการที่เกี่ยวของกัน และบริษัทอื่น รวม 59 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2 ลานบาท จาก
ปกอนที่เทากับ 57 ลานบาท ประกอบดวยรายการเงินลงทุนในบริษัทรวม คือ บริษัทโยมิอูริ เนชั่น อินฟอรเมชั่น
เซอรวิส จํากัด รวม 28 ลานบาท และเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ หลายบริษัท เพื่อ
ประโยชนในการเขาหาแหลงขาวรวม 31 ลานบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ เทากับ 1,778 ลานบาท ลดลง 209 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 1,987 ลานบาท
สาเหตุหลักจากตัดคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณในระหวางป 2556 รวม 215 ลานบาท สําหรับรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ เปนที่ดินและสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา (อาคารสํานักงาน)รวมจํานวน 537 ลานบาท (30%)
และเปนของบริษัทยอยกลุมธุรกิจใหบริการงานพิมพ (โรงพิมพ) จํานวน 854 ลานบาท (48%) ของธุรกิจสื่อ
โทรทัศน 111 ลานบาท (6%) และเปนของ มหาวิทยาลัยเนชั่น 245 ลานบาท (14%)
สินทรัพยไมมีตัวตน เทากับ 84 ลานบาท ลดลง 20 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 104 ลานบาท ประกอบดวย
สินทรัพยประเภทคาลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีของกลุมธุรกิจเพื่อการศึกษาและบันเทิง รายการโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใช
งานทางดานบัญชีการเงิน ระบบการจองหนาโฆษณา ระบบการจําหนายสิ่งพิมพ ระบบ Work Flow ระบบที่
รองรับธุรกิจ New Media เปนตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี เทากับ 99 ลานบาท ลดลง 13 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 112 ลานบาท
เนื่องจากมีการใชประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับรายการนี้เปนสินทรัพยของ NMG 55
ลานบาท ของกลุมบริษัทยอยในธุรกิจสิ่งพิมพรวม 14 ลานบาท ของบริษัทยอยในกลุมธุรกิจกลุมเพื่อการศึกษา
และบันเทิง (กลุม NINE) เทากับ15 ลานบาท และเปนของกลุมสื่อกระจายภาพและเสียง 8 ลานบาท
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สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เทากับ 258 ลานบาท ลดลง 14 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 272 ลานบาท สาเหตุหลัก
จากการโอนรายการภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายที่ครบกําหนดขอคืนเกินกวา 1 ป จากรายการสินทรัพยหมุนเวียน
อื่น มาเปนรายการไมหมุนเวียน โดยภาษีเงินไดถูก หัก ณ ที่จาย เทากับ 218 ลานบาท ลดลง 5 ลานบาท จากป
กอน นอกจากนี้ประกอบดวย คาสิทธิสมาชิกสนามกอลฟ 9 ลานบาท เงินมัดจํา 17 ลานบาท เปนตน
หนี้สินรวม เทากับ 1,568 ลานบาท ลดลง 947 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 2,515ลานบาท โดยสรุปรายการที่
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ 294 ลานบาท ลดลง 426 ลานบาทจากปกอนที่
เทากับ 720 ลานบาท เนื่องจากไดใชเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนมาชําระคืนเงินกูระยะสั้นเปนการชั่วคราวเพื่อลด
คาใชจายดอกเบี้ย กอนที่จะใชลงทุนในป 2557
เจาหนี้การคา เทากับ 120 ลานบาท ลดลงจากปกอนที่เทากับ 167 ลานบาท เมื่อคํานวณระยะเวลาชําระหนี้ในป
2556 เฉลี่ยเทากับ 61 วัน ลดลง 7 วัน จากปกอนที่เทากับ 68 วัน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม เทากับ 273 ลานบาท ลดลง 349 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 622 ลาน
บาท เนื่องจากการชําระคืนเงินกูระยะยาวในระหวางป
โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 คงเหลือเงินกูระยะยาวและกําหนดชําระเงิน ดังนี้
 สัญญาเงินใหกูรวมกับสถาบันการเงินในประเทศ 2 แหง ที่ทําสัญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 วงเงิน 300
ลานบาท ระยะเวลา 4 ป โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนตั้งแต ป 2557-2559 ทั้งนี้บริษัทไดค้ําประกันเงินกู
ขางตนโดยการจดจํานองที่ดินและเครื่องพิมพของบริษัทกับบริษัทยอย และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัด
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู โดยในเดือนธันวาคม 2556 ไดจายคืนเงินกูกอนกําหนดจากการไดรับเงินปน
ผลจากบริษัทยอย และจากการขายที่ดินที่ไมไดใชงานรวม 45 ลานบาท จึงคงเหลือเงินกูที่จะตองชําระตามเงื่อนไข
255 ลานบาท โดนทยอยชําระเปนรายเดือนตั้งแต มกราคม 2557- กรกฎาคม 2559
 วงเงินของบริษัทยอย WPS ตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง คงคาง 21
ลานบาท โดยกําหนดชําระเงินตนเปนรายเดือนในจํานวนเงินเดือนละ 2.85 ลานบาท สิ้นสุด กรกฎาคม 2557
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 คงคาง 14 ลานบาท ลดลง 34 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 48
ลานบาท โดยรายการหลักเปนสัญญาเชาเครื่องจักรของบริษัทยอย WPS ที่ชําระคาเชาเปนรายเดือนในจํานวนเงิน
ที่แตกตางกันเดือนละ 2.7 ลานบาท สิ้นสุดกุมภาพันธ 2557โดยแบงสวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปรวม 8 ลาน
บาท และสวนที่เกิน 1 ป รวม 5 ลานบาท
คาใชจายคางจาย คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 237 ลานบาท เพิ่มขึ้น 32 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 205
ลานบาท โดยเปนรายการใน NMG 74 ลานบาท และของบริษัทยอย 163 ลานบาท สวนใหญเปนรายการ
คาใชจายที่เกิดขึ้นแลว แตมีกําหนดจายหลังวันสิ้นป เชน รายการคาใชจายในการจัดกิจกรรมพิเศษในชวงปลายป
นอกจากนี้ยังประกอบดวย รายการเงินสมทบประกันสังคมคางจาย รายการเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพคาง
จาย เปนตน
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 347 ลานบาท ลดลง 43 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ
390 ลานบาท ประกอบดวยรายการเงินรับลวงหนา จากคาสมาชิกสิ่งพิมพที่รับเปนรายป และตองทยอยบันทึก
รายไดตามระยะเวลา คงคาง 180 ลานบาท นอกจากนี้ประกอบดวยรายการหลักไดแก ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนด
ชําระ 122 ลานบาท เจาหนี้อื่น 20 ลานบาท เจาหนี้กรมสรรพากร 11 ลานบาท
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 134 ลานบาท เพิ่มขึ้น 52 ลานบาท จากป
กอนที่เทากับ 82 ลานบาท เนื่องจากไดคํานวณรวมโครงการใหสิทธิซื้อหุนแกพนักงาน (ESOP) ที่เริ่มโครงการใน
ป 2556 ทั้งนี้ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเปนรายการของ NMG 36 ลานบาท และของบริษัทยอยรวม 98
ลานบาท ทั้งนี้เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงานที่เริ่มใชตั้งแตป 2554
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 147 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 150
ลานบาท รายการหลัก เปนรายการเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น 110 ลานบาทที่บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับ
บริษัทในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อใหโฆษณาและบริการ โดยไดใหบริษัทกูเงินจํานวน 150 ลานบาท และจะจายคืน
เงินกูโดยนํามาหักจากเงินรับคาโฆษณาสุทธิ โดยระหวางป 2556 ไดจายคืนเงินกูรวม 6 ลานบาท
สวนของผูถือหุน เทากับ 3,785 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,148 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 1,637 ลานบาท มาจาก
กําไรสุทธิของป 2556 เทากับ 252 ลานบาท และกําไรที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 26 ลานบาท รวม
เปนกําไรสุทธิทั้งปรวม 278 ลานบาท และรายการปรับปรุงกําไรจากทางบัญชี ไดแกขาดทุนจากการประมาณการ
ผลประโยชนพนักงาน 45 ลานบาท การกลับรายการภาษีเงินได 8 ลานบาท
และในระหวางป 2556 NMG ไดขออนุมติผุถือหุนในการเพิ่มทุนจํานวน 1,647.74 ลานบาท เปนการเพิ่มทุน จาก
การใชสิทธิผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคาเพิ่มทุนหุนละ 1.00 บาท ไดเงินครบทั้ง
1,647.74 ลานบาท โดยผูถือหุนที่ใชสิทธิเพิ่มทุนจะไดใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หุนใหม ตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อใชสิทธิซื้อหุนบริษัทไดในราคา 1.00 บาท ระยะเวลา 5 ป กําหนดการใชสิทธิปละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน
และ ธันวาคมของทุกป ตั้งแตธันวาคม 2556 ถึงมิถุนายน 2561
ในเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย (ESOP) ใชสิทธิรวม 6.64 ลานหนวย ในราคาหุนละ 1 บาท รวม 6.64 ลานบาท จากจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 82.38 ลานหนวย คงเหลืออีก 75.74 ลานหนวย
ในเดือนธันวาคม 2556 มีการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (NMG-W3) จํานวน 1.88 ลานหนวย เพื่อใช
สิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 1.88 ลานหุน ในราคาหุนละ 1 บาท จากจํานวนสิทธิทั้งหมด 1,645.86 ลานหนวย
กําไรสะสม 659 ลานบาท เพิ่มขึ้น 215 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 444 ลานบาท เกิดจาก กําไรสุทธิของป 2556
ที่รวมสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม รวม 278 ลานบาท และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -41 ลานบาท
และรายการการไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุมไมเปลี่ยนแปลง 8 ลานบาท
โครงสรางสวนของผูถือหุน 3,785 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญที่เรียกชําระแลว 1,751 ลานบาท (จํานวน
หุน 1,751 ลานหุน ราคา Par หุนละ 0.53 บาท) รายการสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 785 ลานบาท และสวนเกิน
มูลคาหุนของบริษัทยอย (NINE, NBC) รวม 94 ลานบาท ทุนสํารองตามกฎหมาย 12 ลานบาท องคประกอบอื่น
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ของสวนผุถือหุน (การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน) 12 ลานบาท กําไรสะสม 659 ลานบาท และ
สวนของผูถือหุนสวนนอย 477 ลานบาท
ภาระผูกพัน ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุม บริ ษั ท มีภาระผูกพันตามสัญ ญาเชาดําเนินงานรวม 241 ลา นบาท
ประกอบดวยสัญญาเชาและบริการสํานักงานในระยะเวลา 2-3 ป สิ้นสุด พฤศจิกายน 2557 โดยมีเงื่อนไขตอายุ
สัญ ญาได และมีส ว นของบริษั ท ยอ ยที่ทํ า สั ญ ญาซื้อ ข าวตางประเทศ เปนระยะเวลา 5 ป สิ้นสุด สั ญ ญา 31
พฤษภาคม 2559 นอกจากนี้มีสัญญาบริการสงสัญญาณโทรทัศนดาวเทียมอายุสัญญา 5-10 ปรวม 5 สัญญา โดยจะ
ครบอายุสัญญาในระหวางป 2559-2563
นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ําประกันธนาคารของบริษัทและบริษัทยอยรวม 26.5 ลานบาท
เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (พันบาท)
บริษัทรวม

บริษัท โยมิอูริ - เนชั่น อินฟอรเมชั่น
เซอรวิส จํากัด
รวม

การถือหุน ทุนชําระ เงินลงทุน กําไร ของเงินลงทุน
แลว
ตามวิธีสวนไดเสีย
45.00%

4,000

1,800

25,991

มูลคาเงินลงทุน
31 ธ.ค. 2556
27,791
27,791

งบกระแสเงินสดรวม ณ 31ธันวาคม 2556
งบกระแสเงินสดประจําปสิ้นสุด 31ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเทากับ 679 ลานบาท เพิ่มขึ้น 41 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 638 ลานบาทเนื่องจาก
ผลการดําเนินงานของธุรกิจในภาพรวมมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 39%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในป 2556 มาจากกําไรสุทธิ 278 ลานบาท กระทบรายการที่ไมใชเงินสด และรายการที่ไมใชกิจกรรมดําเนินงานดังนี้
 บวกกลับดวยคาใชจายที่ไมใชเงินสด รวม 295 ลานบาท ประกอบดวย คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายรวม 270 ลานบาท ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 11 ลานบาท การจายโดยการใชหุนเปนเกณฑ
(ESOP) 14 ลานบาท
 ปรับปรุงรายการที่ไมใชกิจกรรมดําเนินงาน รวม 121 ลานบาท ประกอบดวย รายการบวกกลับ
ตนทุนทางการเงิน 77 ลานบาท รายการหักดอกเบี้ยรับ 27 ลานบาท รายการบวกภาษีเงินได 71 ลานบาท
 หักรายไดหรือกําไรที่ไมไดมาจากการดําเนินงานรวม 15 ลานบาท ไดแก การกลับรายการขาดทุน
จากสินคาลาสมัย -8 ลานบาท เนื่องจากในระหวางปสามารถขายสินคาที่เคยตั้งสํารองได กําไรจากการจําหนาย
อุปกรณ -6 ลานบาท สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -0.8 ลานบาท
เมื่ อ ปรั บ ปรุ ง รายการดั ง กล า วข า งต น กลุ ม บริ ษั ท มี เ งิ น สดคงเหลื อ จากการดํ า เนิ น งานก อ นการ
เปลี่ ย นแปลงในสิน ทรั พยแ ละหนี้ สิ น ดํา เนิ นงานรวม 679 ลา นบาท เมื่อ กระทบกั บ รายการเปลี่ย นแปลงใน
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สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานที่เปนรายการเงินสดใชไปรวม -307 ลานบาท และเปนรายการไดมารวม +131 ลาน
บาท จะทําใหคงเหลือเงินสดจากการดําเนินงานกอนจายดอกเบี้ยและภาษีเทากับ 502 ลานบาท เมื่อหักรายการจาย
ภาษีเงินไดรวม 48 ลานบาท จะคงเหลือเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 454 ลานบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในป 2556 บริษัทมีเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 62 ลานบาท โดยรายการ
หลักเปนรายการเงินสดรับจากการชําระคาหุนของผุถือหุนรายยอยของบริษัทยอยรวม 401 ลานบาท เงินสดรับจาก
การขายที่ดินที่ไมไดใชงาน อุป กรณและยานพาหนะรวม 51 ลานบาท ในขณะที่มีรายการเงินสดจายเพื่อ ซื้ อ
ปรับปรุงอาคาร สตูดิโอ พาหนะและอุปกรณรวม 45 ลานบาท ซื้อสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ไดแก คาลิขสิทธิ์ของบรํษ
ทยอยรวม 31 ลานบาท และลงทุนเพิ่มทุนในบริษัทเนชั่นยู 130 ลานบาท และลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวระยะเวลา
4-6 เดือน 138 ลานบาท และจายเงินประกันคาประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตัล 74 ลานบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในป 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 773 ลาน
บาท โดยในระหวางปไดเงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนสุทธิจากคาใชจาย 1,646 ลานบาท เงินสดรับจาก
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานและผูถือหุนรวม 8 ลานบาท ขณะเดียวกันไดใชเงินเพื่อชําระคืนเงิน
กูยืมระยะยาวตามขอตกลงแกสถาบันการเงินรวม 352 ลานบาท คืนเงินกูระยะสั้นชั่วคราว 426 ลานบาท คืน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 36 ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวในบริษัทอื่น 6 ลานบาท จายดอกเบี้ยรวม 43
ลานบาท และบริษัทยอยจายเงินปนผลใหผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 17 ลานบาท
รวมกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน, กิจกรรมลงทุน, และกิจกรรมการจัดหาเงิน สําหรับป2556 มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 1,289 ลานบาท เมื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2556 จํานวน 179 ลานบาท
ทําใหมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31ธันวาคม 2556 เทากับ 1,468 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สําหรับผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556
1. อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง ณ 31ธันวาคม 2556 เทากับ 2.72 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน 1.89 เทา เนื่องจากมี
สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้นมากจากการเพิ่มทุนในระหวางป 2556
และดวยเหตุผลเดียวกันทําให อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31ธันวาคม 2556 เทากับ 2.02 เทา เพิ่มขึ้น 1.54
เทาจากปกอนที่เทากับ 0.48 เทา
Cash Cycleในป 2556 บริษัทมีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 81 วัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 10 วัน
ประกอบดวยระยะเวลาในการเก็บหนี้ 91 วัน ใกลเคียงกับปกอนที่เทากับ 90 วัน สวนระยะเวลาในการขายสินคา
เทากับ 52 วัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 4 วัน ในขณะที่ระยะเวลาชําระหนี้ เทากับ 61 วันลดลง 7 วันจากปกอน
2.อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตนป 2556 เทากับ 37.32% เทากับปกอน แมวารายไดจะลดลง 2.5% แตสัดสวนการลดลงของ
ตนทุนขายและบริการลดลงมากกวาคือลดลง 2.6%
อัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2556 เทากับ 8.00% เพิ่มขึ้น0.89% จากปกอน สวนอัตรากําไรสุทธิเทากับ
8.22% เพิ่มขึ้น 2.77% จากจํานวนกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 49% เมื่อเทียบกับรายไดที่ลดลงเพียง 3%
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อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทํากําไร เทากับ 22.17% เพิ่มขึ้น 1.6% จากปกอน
เนื่องจากเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานในป 56 เพิ่มขึ้น 41 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน
อัตราผลผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ป 2556 เทากับ 6.65% ลดลงจากปกอน 3.68% เนื่องจากฐานของสวน
ของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้นมากกวาปกอน 1.3 เทา เนื่องจากการเพิ่มทุนในระหวางป 2556
3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของ ป 2556 เทากับ 5.30% เพิ่มขึ้น 1.1% จากปกอนสวนอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยถาวรเทากับ 27.74% เพิ่มขึ้น 4.5% จากปกอน เนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาก สวนอัตราหมุนของ
สินทรัพยเทากับ 0.64 เทา เพิ่มขึ้น 0.16 เทา จากปกอน
4.อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Total Liabilities to Equity Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 0.41
เทา เพิ่มขึ้น 1.13 เทาจากปกอน เนื่อ งจากสวนของผูถือ หุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่ม ทุนและจากผลกําไรสุ ทธิ ใน
ระหวางป และดวยเหตุผลเดียวกันทําให บริษัทมี อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน หรือ
Debts to Equity Ratio ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 0.15 เทา
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในป 2556 เทากับ 10.78 เทา เพิ่มขึ้น 3.43 เทาจากปกอน เนื่องจากป
2556 บริษัทมีคาใชจายดอกเบี้ยลดลงถึง 34 ลานบาท จากการชําระคืนเงินกูระยะยาวตามกําหนด และจากการนํา
เงินเพิ่มทุนมาชําระคืนเงินกูระยะสั้น และดวยเหตุผลเดียวกันทําให อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย กอนภาษี ตอ
ดอกเบี้ยจาย เทากับ 5.54 เทา เพิ่มขึ้น 2.16 เทา
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เทากับ 0.79 เทา ลดลง 0.2 เทาจากปกอน เนื่องจากในปที่ผาน
มามีรายการจายคืนเงินกูระยะสั้นจากการเพิ่มทุนถึง 426 ลานบาท
ความเหมาะสมของโครงสรางทางการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1,751 ลานบาท กําไรสะสมที่แบงเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย 12 ลานบาท และกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 648 ลานบาท และรายการองคประกอบอื่นในสวน
ของผูถือหุน ที่เกิดจากผลตางของการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 12 ลานบาท และมีสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญของบริษัท 785 ลานบาท และของบริษัทยอยรวม 95 ลานบาท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท
มีสวนของผูถือหุนสุทธิเทากับ 3,310 ลานบาท เมื่อรวมสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 475 ลานบาท จะทํา
ใหสวนของผูถือหุนรวมเปน 3,785 ลานบาท
โดยโครงสรางของสินทรัพยรวม 5,353 ลานบาท เปนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 29% ตอ 71% หรือมี
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 0.41 เทา และ D/E Ratio (เฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย)
เทากับ 0.15 เทา ซึ่งเปนโครงการของเงินทุนที่แข็งแรงมาก เนื่องจากฐานสวนของผูถือหุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อสํารอง
สําหรับการขยายกิจการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตัลในป 2557
บริษัทมีหนี้สินรวม 1,568 ลานบาท แบงเปนสวนของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว จํานวน 1,129 ลาน
บาท และ 440 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน 72% ตอ 28% ลดลงจากปกอน โดยสัดสวนของหนี้สิน
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หมุนเวียนคอนขางสูงเนื่องจาก มีภาระหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เชน รายการภาษีหัก ณ ที่จาย คาใชจายคางจาย
ในขณะที่หนี้สินระยะยาวมีจํานวนลดลงจากการทยอยชําระคืนเงินก็ระยะยาวตามกําหนด
โดย ณ 31ธันวาคม 2556 จากงบการเงินรวม บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 295
ลานบาท (ลดลงจากปกอน 425 ลานบาท) เงินกูระยะยาวจํานวน 272 ลานบาท หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 14
ลานบาท แบงเปนสวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 31 ธันวาคม 2557 รวมเทากับ 128 ลานบาท และสวนที่ถึง
กําหนดชําระตั้งแตป 2558-2559 เทากับ 158 ลานบาท
13.5 ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของซึ่งมีอาจผลกระทบตอการดําเนินงาน ซึ่งบริษัทไดมี
มาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา
เนื่องดวยรายไดหลักของบริษัทมาจากธุรกิจหนังสือพิมพ ซึ่งรายไดหลักของธุรกิจประเภทนี้มาจาก
รายไดคาโฆษณา โดยป 2556 บริษัทมีรายไดจากการขายโฆษณารวมเทากับ 1,952 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 เมื่อ
เทียบกับปกอนที่รายไดจากการขายโฆษณาเทากับ 1,882 ลานบาท โดยรายไดจากการขายโฆษณาคิดเปนรอยละ
68 ของรายไดจาการขายและบริการรวม ในขณะที่โครงสรางตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคงที่ ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทจึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทั้งนี้คาใชจายดานการโฆษณาจะผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจ
หากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมขยายตัว จะสงผลใหมีการใชงบโฆษณาผานสื่อ ตาง ๆ มากขึ้น

อยางไรก็

ตามหากภาวะเศรษฐกิจมีการชลอตัวก็จะสงผลถึงอุตสาหกรรมโฆษณา ในทางตรงกันขามเชนเดียวกัน ดังนั้นเพื่อ
ลดผลกระทบจากความไมแนนอนจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงไดมีการกําหนดแผนกลยุทธของทุกหนวยธุรกิจ
และบริษัทในกลุมใหสอดรับกับนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการ
ขยายรักษาความสามารถเชิงแขงขัน มาใชเพื่อที่จะลดความเสี่ยงหรือผลกระทบดังกลาวที่จะเกิดขึ้น ดวยการใช
ความไดเปรียบจากการที่บริษัทมีชองทางการเผยแพรสินคาและบริการผานสื่อประเภทตาง ๆ ที่หลากหลาย ดวย
การผสมผสานทุกสื่อเขาดวยกัน เพื่อตอบสนองความตองการดานการตลาด กลายเปนTotal Media Solution แกผู
ลงโฆษณา ตลอดจนการนําสื่อแบบเดิมกาวเขาสูเทคโนโลยี่ใหม ๆ ในทุก แพลตฟอรม โดยคํานึงถึงเนื้อหาที่สอด
รับและเปนไปไดของธุรกิจ ใหครอบคลุมทุกกลุมผูรับสื่อเพื่อใหไดเปรียบคูแขงในตลาด รวมถึงเนนการหารายได
โดยสรางสรรคกิจกรรม Below-the-Line ใหกับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมสัมมนา
ใหกับลูกคารายใหญ ซึ่งจะสามารถชวยเสริมสรางประสิทธิภาพทางดานรายไดไมใหลดลง ขณะเดียวกันยังคงให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการคาใชจายอยางรัดกุมและเหมาะสม
ทั้งนี้เนื่องจากจากสื่อโทรทัศนมีสวนแบงรายไดของอุตสาหรรมโฆษณาสูงสุดมากถึงรอยละ 58 ของ
คาใชจายโฆษณารวม 1.19 แสนลานบาท ซึ่งมากกวารายไดคาโฆษณาจากสิ่งพิมพประมาณ 4 เทา อีกทั้งโฆษณา
ในสื่อสิ่งพิมพที่ผานมาก็อยูในภาวะชลอตัว จากสถานการณดังกลาว กลุมบริษัทจึงไดปรับทิศทางธุรกิจดวยการ
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มุงเขาสูธุรกิจโทรทัศน โดยเริ่มจากสถานีโทรทัศนที่แพรภาพบนสัญญาณดาวเทียม และเคเบิ้ล คือ ชอง เนชั่น ทีวี (
เนชั่น แชนแนล) , ชอง กรุงเทพธุรกิจทีวี สถานีขาวธุรกิจและการลงทุน , คมชัดลึก ทีวี , และ ชอง คิดโซนทีวี
(KidZone TV) ชองทีวีในรูปแบบ Kid Edutainment และไดขยายเขาสูธุรกิจทีวีดิจิตอลที่มีการเปดประมูลไปเมื่อ
ปลายเดือน ธันวาคม 2556 โดยกลุมบริษัทไดชนะการประมูลใบอนุญาตใชคลื่นความถี่ 2 ประเภท คือ ใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่ในหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ และ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ ในหมวดหมูขาวสาร
และสาระ โดยทีวีดิจิตอลถือเปนสื่อที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และเปนตลาดที่มีเม็ดเงินโฆษณาสูงกวาทีวี
ดาวเทียม ดังนั้นจะทําใหบริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงจากผลกระทบที่สื่อใหมอาจจะเขามาทดแทนธุรกิจ
สิ่งพิมพในอนาคต รวมถึงการทํา ธุรกิจ Digital Media ในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากรายไดจากคาโฆษณา เชน
iSnap, E-commerce, M-commerce, หรือ S-Commerce (Social Media Commerce) , E-Education หรือ Digital
Games ตาง ๆ หรือ Entertainment เปนตน
1.2 ความเสี่ยงจากกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
เนื่องดวยบริษัททําธุรกิจสื่อครบวงจร บริษัทไดมีการแบงโครงสรางการดําเนินธุรกิจใหมีความชัดเจน
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน และการประเมินผลงานตามยุทธศาสตรเชิงเปาหมาย (Target-Based
Strategy) ใหสอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการรักษา
ความสามารถเชิงการแขงขัน และนําความไดเปรียบในทางการแขงขัน มาใชในการขยายธุรกิจ และสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับธุรกิจ โดยแยกกลุมธุรกิจไดดังนี้ สื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา ไดแก บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด มีสื่อหลัก
คือ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด มีสื่อหลักคือ หนังสือพิมพ คมชัดลึก และ บริษัท
เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด มีสื่อหลักคือ หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น , ธุรกิจขนสง, ธุรกิจโรงพิมพ ,ธุรกิจกระจายภาพ
และเสียง ที่วางธุรกิจเปน Content Provider , ธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ, ธุรกิจดานการศึกษา และ
ธุรกิจทีวีดาวเทียม รวมถึงไดขยายเขาสูธุรกิจทีวีดิจิตอล ที่กลุมบริษัทไดชนะการประมูลใบอนุญาตใชคลื่นความถี่ 2
ประเภท คือ ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถึ่ในหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ (SD วาไรตี้) ดําเนินงานโดย
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด (บริษัทยอยของ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด) และ ใบอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี่ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ (SD ขาว) ดําเนินงานโดย บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิชั่น จํากัด
บริษทั ยอยของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้การแยกเปนบริษัทยอยเพื่อใหการประกอบธุรกิจในอนาคตเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งทําใหเกิด
ความชัดเจนในดานความสัมพันธกับบริษัทแม และการบริหารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นหากไมมีการบริหารการ
จัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดความไมสอดคลองกัน
ระหวางทิศทางกลยุทธของบริษัท รวมทั้งความขัดแยงทางผลประโยชนอาจทําใหเกิดการแขงขันกันเองระหวาง
บริษัทในกลุม ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท
ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยงบริษทั ไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการกลุมบริษัท โดยไดจัดทําแผนกล
ยุทธของทุกหนวยธุรกิจและบริษัทในกลุมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงเนนการรักษาความสามารถเชิงแขงขัน
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และนําความไดเปรียบในทางการแขงขันดังกลาวมาใชในการลงทุนขยายธุรกิจ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ
รวมทั้งยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน โดยบริษัทไดแตงตั้ง
ผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการบริหารในบริษัทที่บริษัทถือหุนอยู เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง ในเรื่องนโยบาย กล
ยุทธ และทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสูบริษัทในกลุม และสามารถกํากับดูแลการขยายงานของบริษัทในกลุมให
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม
สําหรับประโยชนในการแยกหนวยธุรกิจที่มีความแข็งแกรงเปนบริษัทยอยนั้น จะเปนการขยายธุรกิจ
และสรางโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ และเพิ่มความคลองตัวดานการบริหาร และแข็งแกรงดวยพลังบูรณาการสื่อ
คุณภาพของเครือเนชั่น จะเปนสวนหนึ่งในการรวมสรางสังคมคุณภาพใหกับประเทศไทยไดอยางยั่งยืน อยางไรก็
ตามยังมีบริษัทยอยอีกสวนหนึ่งที่ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู ซึ่งบริษัทตองดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานควบคุมคาใชจาย เพื่อใหทุกหนวยงานเขมแข็ง และสนับสนุนกันและกัน อยางมีประสิทธิภาพตาม
เปาหมาย
1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการทีวีดิจิตอล
การจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับ “ทีวีดิจิตอล” ของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ในป 2556 ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญอีกจุดหนึ่งของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย เพราะเปนจุดเริ่มตนของระบบใบอนุญาต ภายใตคลื่นความถี่ใหม จากที่ถูกผูกขาดโดยระบบทีวีของ
รัฐ-สัมปทานของรัฐ ในทีวีอานาล็อก (Analog) เดิมมาหลายสิบป การเปลี่ยนผานมาสูระบบใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
จะเปนโอกาสใหกลุมทุนหนาใหมเขามารวมดําเนินธุรกิจโทรทัศน แบบฟรีทีวี (Free-to-air) มากขึ้น ซึ่งทีวีดิจิตอล
เปนสื่อที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางกวางขวาง และเปนสื่อที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต เพราะสื่อโทรทัศน
เปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีอัตราการเขาถึงประชากรรอยละ 98 เปนแหลงรวมเม็ดเงินจาก
การโฆษณามูลคามหาศาล
บริษั ทจึงมีแผนการขยายเขาสูธุร กิจทีวีดิจิตอล ดวยการประมูลใบอนุญ าตดําเนินธุรกิจดิจิตอลทีวี
ประเภทหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ ( SD Variety) ผานบริษัทยอยในกลุม ทําใหบริษัทมีสื่อที่ครบวงจร
ครอบคลุมสื่อทุกชนิด และเปนการตอยอดธุรกิจปจจุบัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสเติบโตในระยะยาวของบริษัท โดย
บริษัทมีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการลงทุนในทีวีดิจิตอล ขึ้นกับปจจัยหลายประการ ไดแก การแขงขัน และการ
ลงทุนที่สูง จากตนทุนการประมูลใบอนุญาต , คาเชาโครงขาย และตนทุนการผลิตรายการ ดังนั้นเพื่อบรรเทาความ
เสี่ยงจากการลงทุน กลุมบริษัทไดจัดหาแหลงเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการลงทุนในทีวีดิจิตอล รวม 2,000
ลานบาท อีกทั้งการชําระคาประมูล เปนการทยอยชําระ ในระยะเวลา 5 ป นอกจากนี้ไดเตรียมความพรอมทั้ง
บุคคลากร เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ และเนื้อหาไวพรอมที่จะดําเนินธุรกิจในทันที ทั้งนี้บริษัทเชื่อวาใน 3-5 ป
ขางหนาธุรกิจโทรทัศนจะสามารถสรางรายไดหลักใหกับกลุมบริษัทไดเพิ่มขึ้น
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2. ความเสี่ยงดานการผลิต ไดแก
2.1 ความเสี่ยงจากการผลิตขาว (Content)
ในการผลิตสิ่งพิมพ เนื้อหาขาว (Content) หรือคุณภาพของเนื้อหาเปนปจจัยหลักที่ทําใหผูบริโภค มี Royalty ตอ
ตัวสินคา สินคาหลักของกลุมบริษัท คือสิ่งพิมพ ภายใตหัวตาง ๆ ไดแก The Nation , กรุงเทพธุรกิจ , คมชัดลึก
ฯลฯ นอกจากสื่อสิ่งพิมพแลว ยังมีสื่ออื่น ๆ ไดแก สื่อโทรทัศน , สื่อใหม , การศึกษา เปนตน โดยสื่อสิ่งพิมพแต
ละหัวจะมีแนวทางการนําเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน การควบคุมคุณภาพของการนําเสนอเนื้อหา จึงมีความสําคัญ และ
เปนปจจัยหลัก ที่มีผลตอ Royalty ของผูบริโภค ซึ่งการไดมาซึ่งเนื้อหาขาวนั้นจะตองประกอบดวยขั้นตอนการ
ผลิตขาวที่เปนระบบและการทํางานที่เปนทีมของกองบรรณาธิการขาว รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรในการจัดทํา
และนําเสนอขาวซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการทําสื่อ ดังนั้นกลุมบริษัทจึงมีความเสี่ยงหากเนื้อหาขาว (Content)
ไมมีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของสิ่งพิมพของบริษัท
ดังนั้นเพื่อใหขั้นตอนการผลิตเนื้อหามีคุณภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางการทํางานใน
อุตสาหกรรมสื่อตามกระแสเทรนดโลกไดอยางรวดเร็ว ทําใหกลุมบริษัทไดพัฒนา Content ไปสูรูปแบบ Multi
Channel Multi Platform เพื่อใหตอบโจทยการบริโภคขาวสารที่หลากหลายชองทางในปจจุบัน ดวยการพัฒนา
รูปแบบการสรางสรรคเนื้อหาขาวที่เรียกวา “Convergence Newsroom” คอนเวอรเจนท นิวสรูม อีกทั้งยังใชเทค
โนโลยี่ใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหสะดวกรวดเร็วลดตนทุนการผลิต รวมทั้งอบรมพัฒนาบุคคลากรขาว
อยางตอเนื่อง โดยใหมีทักษะทําขาวแบบ “มัลติ แพลตฟอรม” โดยนักขาว 1 คนสามารถทํางานขามสื่อไดในตัวเอง
และสามารถทํางานเปนทีมทดแทนกันได เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคคลากรซึ่งอาจสงผลกระทบกับ
คุณภาพของเนื้อหาขาว
2.2 ความเสี่ยงดานการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถ
เนื่องจากภาพลักษณของกลุมบริษัท เปนองคกรสื่อสารมวลชนที่ไดรับความยอมรับจากประชาชน ใน
ความเปนมืออาชีพของวงการสื่อสารมวลชน ซึ่งบุคคลากรเปนปจจัยหลักในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ บริษัทจึง
ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานกองบรรณาธิการ โดยไดเนนการพัฒนาความรูความสามารถ
ในการทํางานเปนทีมโดยไมยึดติดกับตัวบุคคล สงผลใหความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมีนอยและมีผลกระทบตอ
บริษัทไมมากนัก โดยปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation, กรุงเทพธุรกิจและ คม ชัด ลึก
ประกอบดวยผูสื่อขาว ผูเขียนขาว บรรณาธิการ ฝายผลิต รวมประมาณ 556 คน ซึ่งแยกอยูในบริษัทยอย สําหรับ
กองบรรณาธิการที่เปนศูนยขาวที่ยังสามารถใช Content รวมกันได เชน ศูนยขาวภูมิภาค , ศูนยชางภาพ สํานักขาว
เนชั่น ยังคงบริหารโดยบริษัท
นอกจากฝายกองบรรณาธิการแลว ผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ของบริษัท ทั้ง ฝายขาย การ
จัดจําหนายและหนวยงานสนับสนุน ลวนเปนปจ จัย สําคัญ ที่ทํ าใหบ ริษัทประสบความสําเร็จ ซึ่งทีมงานและ
บุคคลากรสวนนี้อยูภายใตการบริหารของบริษัทฯ
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โดยการดําเนินธุรกิจภายใตภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันสูง จําเปนอยางยิ่งในการเตรียมความพรอม
ให แ ก บุ ค คลากร เพื่ อ เป น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค ก รไปสู เป า หมายที่ กํ าหนดไว โดยบริ ษัท ได จั ด
หลั ก สู ต รการอบรมทั้ง ภายใน และภายนอกให บุค คลากรอยา งตอ เนื่อ ง เพื่อ พั ฒ นาทัก ษะการปฏิบัติ งานให มี
ประสิทธิภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี่อยูเสมอ ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากรใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้น และยังใหความสําคัญตอผลตอบแทนและสวัสดิการ
สําหรับบุคลากรเพื่อใหเทียบเคียง กับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการสราง Successor ที่ผูบริหาร
ระดับสูงจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งเปนการกระจาย
อํานาจ และความรับผิ ดชอบใหผูบริหารในระดับรองลงมา โดยอยูภายใตโครงสรางที่ใหความสําคัญตอการ
กระจายความรับผิดชอบและภาระหนาที่ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความคลองตัว มุงเนนประสิทธิภาพในการทํางาน
ให มี ม ากขึ้ น และลดความซ้ํ า ซ อ นในระบบการทํ า งานเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลง การแข ง ขั น และความ
หลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันการณ พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ใหแกกลุมเพื่อสามารถเติบโตได
อยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงไวซึ่งความนาเชื่อถือ ความซื่อสัตย การรวมมือที่ดี การใหบริการ และความคิด
สรางสรรค ซึ่งเปน Core Value (คุณคาขององคกร) ของกลุมเนชั่น
ดังนั้นหากบริษัทขาดบุคลากรสําคัญทานใดทานหนึ่งไปจะไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เนื่ องจากผูบริ หารในระดับสูงสุดไดจัดสรรและแบงงานถายทอดตอ กันไปถึงผูบ ริหารในระดับ รองลงมา ใน
ขณะเดียวกันการดําเนินธุรกิจยังคงตองรักษาความรวมมือประสานงานกันในทุกสื่อ เพื่อสราง Synergy รวมกันใน
การบริหารภาพรวมของธุรกิจในเครือเนชั่น
2.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในป จ จุ บั น นํ า มาสู ก ารคิ ด ค น นวตกรรมใหม ๆ เช น
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital) , การสื่อสารแบบไรสาย (Wireless) ที่ทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดอยางไร
ขีดจํากัด ทําใหเกิดธุรกิจ New

Media ใหม ๆ ขึ้นมากมาย สงผลใหมีการนําเสนอขาวสารขอมูลผานสื่อได

หลากหลายมากขึ้น ผูบริโภคขอมูลขาวสารมีทางเลือกในการรับรูขอมูลขาวสารมากมาย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจสื่อในปจจุบัน และอนาคต
ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเสี่ยง และการสูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะเปนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหแกองคกร บริษัทไดพัฒนาระบบ การบริหารฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ และการ
ผลิตขาวโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อชวยดานความรวดเร็ว และ การผสมผสานสื่อใหม ๆ เขาดวยกันเพื่อใหมี
ความทันสมัยและสอดรับการเติบโตทางเทคโนโลยีและนิวมีเดีย รวมถึงการบริหารตนทุนและคาใชจาย โดยจะ
เนนการผสมผสานรูปแบบสื่อและเทคโนโลยี่ไวดวยกัน เพื่อรองรับความตองการในการรับสารทุกชองทาง ทุก
แพลตฟอรม ไมวาจะเปน iSnap แอพพลิเคชั่น ที่ทําลายขอจํากัดของหนังสือพิมพดาน Space ออกไป รวมทั้งเปน
การสรางสรรคหนังสือพิมพใหมีชีวิต ตลอดจนการใชโซเชียลทีวี ซึ่งเปนการผสานเทคโนโลยี บรอดแคส และนิว
มีเดีย เขาไวดวยกัน ซึ่งเปนปรากฏการณใหมของวงการที่นําไปโลกยุคใหม ที่ผูคนสามารถติดตามขาวสารได
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ตลอดเวลา โดยไมมี ไพรไทมอีกตอไป เพื่อใหส อดรับกับ พฤติกรรมการรับขาวสารของผูบริโภคขาวสารใน
ปจจุบัน และยังคงมีนโยบายที่จะทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับการนําเสนอผานสื่อผสมรูปแบบใหมอยาง
ตอเนื่องเพื่อสรางความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและสั่งสมประสบการณ เพื่อสรางความไดเปรียบในการเจาะตลาด
ลูกคาเปาหมายในอนาคต
2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่สําคัญของธุรกิจหนังสือพิมพคือกระดาษคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 21 ของคาใชจาย
ต นทุนขายตามงบการเงิ น รวม และคิดเป นรอ ยละ 67 ของตนทุน วั ตถุดิบ รวม โดยสัดสวนปริม าณการสั่งซื้ อ
กระดาษในปที่ผานมา ระหวางกระดาษนําเขา และการซื้อในประเทศคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 81 ตอ 19
โดยกระดาษจัดเปนสินคาประเภท Commodity ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาแปรผันตามความตองการของ
ผูบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผลิต (Demand & Supply) ซึ่งเปนปจจัยหลักในการกําหนดราคาอางอิงใน
ตลาดโลก ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคากระดาษ ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุน
การผลิตและกําไรสุทธิของบริษัท
ทั้งนี้จากประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพและการติดตามราคากระดาษอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน ทําใหฝายบริหารเขาใจในวงจรของราคากระดาษเปนอยางดี โดยมีการติดตามและวางแผนการจัดซื้อ
ลวงหนา และ Stock กระดาษในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอตอการผลิต อยางไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบาย
ควบคุมตนทุนการใชกระดาษอยางเครงครัด เชน การบริหารการวางจุดจําหนายหนังสือที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อ
ลดปริมาณหนังสือคืน นอกจากนี้บริษัทไดบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward Contract ไว
ตามปริมาณกระดาษที่สั่งซื้อทันที ดังนั้นราคากระดาษยังไมมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตของ
บริษัท อยางไรก็ตามบริษัทเฝาติดตามสถานการณราคากระดาษอยางใกลชิด
3 ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ
3.1 การกําหนดนโยบายของฝายบริหาร
ธุรกิจสื่อสารมวลชน เปนสื่อกลางสําคัญในการกระจายขาวสารไปยังประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผลตอการ
ชี้นําความเห็นใหประชาชนในดานการเมือง เศรษฐกิจ ดังนั้นธุรกิจสื่อจําเปนตองมีผูบริหารที่มีประสบการณ
เชี่ยวชาญในสาขาสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีจรรยาบรรณ โปรงใส ผูบริหารจึง
มีสวนสําคัญตอการกําหนดนโยบาย จุดยืนในการนําเสนอขาวอยางมีจรรยาบรรณ วิธีการเขียนที่นําเสนอขาวที่มี
ความเปนกลาง โดยคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนใหญของบริษัทเล็งเห็นความสําคัญในประเด็นนี้ จึงให
ความสําคัญของการนําเสนอขาว และไมเขามากาวกายนโยบายการนําเสนอขาว แตไดกําหนดแนวทางการนําเสนอ
ขาวของกองบรรณาธิการทุกสื่อในเครือไว ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และคอยกํากับใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
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4. ความเสี่ยงดานการเงิน ไดแก
4.1 ความเสี่ยงจากภาระหนี้สิน
ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 566 ลานบาท โดยเปนสวน
ของเงินกูยืมระยะสั้น ที่เปนเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินเบิกเกินบัญชี ทรัสทรีซิท และตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น รวม
294 ลานบาทมีเงินกูระยะยาว รวม 272 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดชําระใน 1 ป รวม 120 ลานบาท และชําระในป
2558 – 2559 รวม 152 ลานบาท
ทั้งนี้บริษัทมีความเสี่ยงหากบริษัทไมสามารถชําระหนี้ และไมสามารถรักษาขอกําหนดอัตราสวนทาง
การเงิน รวมถึงขอจํากัดตาง ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูดังกลาวได อาจจะสงผลใหเจาหนี้มีสิทธิสามารถเรียก
ชําระคืนหนี้ไดทันที เพื่อเปนการลดความเสี่ยงบริษัทไดมีการจัดทําประมาณการทางการเงิน โดยมีสมมุติฐานอยู
บนหลักความระมัดระวัง โดยไดนําเสนอแกผูใหกูไดพิจารณาแลว เพื่อใหทราบถึงแนวโนมผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดใหอยูภายใตอัตราสวนทางการเงิน และเงื่อนไขตาง ๆ ตามสัญญา
4.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ขึ้นอยูกับปริมาณความตองการในสกุลเงิน
นั้น ๆ ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จึงมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลตอบริษัทในสวน
ของตนทุนการผลิต เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระดาษหนังสือพิมพซึ่งนําเขาจากตางประเทศคิดเปน
รอยละ 67 ของปริมาณกระดาษที่ใชทั้งหมด และมีตนทุนเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
การผันผวนของคาเงินบาทในการซื้อกระดาษจากตางประเทศ
ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทไดทําการ
ปองกันความเสี่ยง โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward Contract) ตามแผนการสั่งซื้อกระดาษ ทั้งนี้ยอด
เจาหนี้คากระดาษตางประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนรอยละ 6 ของหนี้สินรวม ซึ่งไมเปนสาระสําคัญที่จะ
กระทบตองบการเงิน หากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก
4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก
บริษัทมีแหลงเงินทุนภายนอกอื่น ไดแก วงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ โดย ณ 31
ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อรวม 1,475 ลานบาท และมียอดใชวงเงินสินเชื่อ 589 ลานบาท
โดยมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังสามารถใชไดอีก 1,161 ลานบาท หรือรอยละ 79 ของวงเงินสินเชื่อรวม ซึ่งแหลง
เงินทุนภายนอกที่เหลือดังกลาว เพียงพอการดําเนินงานของบริษัท
โดยการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มุ ง เน น การสร า งความเติ บ โตอย า งมั่ น คงในระยะยาว ทํ า ให ผ ล
ประกอบการของบริษัทมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง อีกทั้ง มีแผนงานเพื่อขยายธุรกิจอยางระมัดระวัง และไดจัด
โครงสรางเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญตาง ๆ ใหเหมาะสม บริษัทจึงมีความเชื่อวาจะ
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สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตไดอยางเพียงพอ ดวยตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทมีแหลงเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม ดังนี้
 จากการใชสิทธิเพิ่มทุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (NMG-W3) ที่
บริษัทจัดสรรใหผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (Right Offering) เมื่อกลางป 2556 จํานวน
1,647,740,300 หนวย ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใชสิทธิ
หุนละ 1 บาท ในระยะเวลา 5 ป โดยสามารถใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือน ในเดือน มิถุนายน และ เดือน
ธันวาคม ของแตละป โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรก 15 ธันวาคม 2556 ครั้งสุดทายวันที่ 19 มิถุนายน 2561
ถาใชครบเต็มจํานวนบริษัทจะไดรับเงินเพิ่มทุน รวม 1,647.74 ลานบาท ซึ่งจนถึง 31 ธันวาคม 2556 ใช
สิทธิไปแลว 1,881,570 หนวย คงเหลือ 1,645,858,730 หนวย
 จากการใช สิ ท ธิ เ พิ่ ม ทุ น ของผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ จั ด สรรให แ ก
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2 (“ESOP-WB”) รวม
82,387,015 หนวย เมื่อเดือน สิงหาคม 2556 โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถซื้อหุน
สามัญได 1 หุนในราคาหุนละ 1 บาท ในระยะเวลา 5 ป โดยสามารถใชสิทธิไดทุก ๆ 6 เดือน ใชสิทธิ
ครั้งแรก 15 พฤศจิกายน 2556 ครั้งสุดทาย วันที่ 14 สิงหาคม 2561 หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใชสิทธิ
ทั้งหมด บริษัทจะไดรับเงินทั้งหมด รวม 82.37 ลานบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 ใชสิทธิแลว 6,639,400
หนวย คงเหลือ 75,747,615 หนวย
ดังนั้นในระยะเวลาดังกลาว คาดวาจะมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ประเภท เต็มจํานวนตามสิทธิที่
ไดรับ โดยบริษัทสามารถนําแหลงเงินดังกลาวมาใชเพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติม ไดอยางเพียงพอ
4.4 ความเสี่ยงจากการดอยคาของลูกหนี้การคา
ในการตั้งสํารองหนี้สูญเปนไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คือบริษัทมีนโยบายการจัดเก็บหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะไม
สามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ไดโดยประมาณการจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับประสบการณในการเรียกเก็บ
หนี้ในอดีต นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามสัดสวนรอยละของรายไดไวที่รอยละ1
ของรายไดโฆษณา สวนรายไดจากการขายสิ่งพิมพผานตัวแทนจําหนาย (Agent) จะตั้งสํารองคาเผื่อสินคารับคืน
ของหนังสือในประเทศที่รอยละ 30 และ หนังสือตางประเทศที่รอยละ 65 และบริษัทมีนโยบายลดสัดสวนของ
ลูกหนี้การคาที่มีอายุเกินกวา 12 เดือนใหมากที่สุด โดยลูกหนี้ที่มีอายุเกินกวา 12 เดือน (งบการเงินรวม) ณ 31
ธันวาคม 2556 มีจํานวน 85 ลานบาท และที่มีอายุ 6-12 เดือน จํานวน 37 ลานบาท โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
(งบการเงินรวม) ณ 31 ธันวาคม 2556 รวม 98 ลานบาท และคาเผื่อสินคารับคืน 21 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทยังมี
หนวยงานเรงรัดหนี้สินซึ่งทําหนาที่ในการติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางตอเนื่อง
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5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอผูลงทุน
5.1 ผลกระทบตอผูถือหุน ( Dilution Effect) จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ “NMG-W3”
ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทไดมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน NMG-W3 จํานวน 1,647,740,300 หนวย อายุ 5 ป โดยไมคิด
คาตอบแทนในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 1 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังคง
เหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชจํานวนทั้งสิ้น 1,645,858,730 หนวย
ในการนี้หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัท
อาจไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือ
หุนที่ลดลงดังตอไปนี้
กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2556)
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

3,304,001,570 หุน
100 %

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (NMG-W3)
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว

4,949,860,300 หุน

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

66.75 %

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่ลดลง

33.25 %

5.2 ผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ “NMG-WB”
ในเดือน สิงหาคม 2556 บริษัทไดมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแก
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย (ESOP) จํานวน 82,387,015 หนวย ชนิด
ไมมีมูลคา อายุ 5 ป อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน ราคาในการใชสิทธิ1 บาท
ตอ 1 หุนสามัญ

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังคงเหลือ ใบสําคัญแสดงสิท ธิที่ยังไมไดใชจํานวนทั้งสิ้น

75,747,615 หนวย
ในการนี้หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัท
อาจไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุนในตลาดที่อาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือ
หุนที่ลดลงดังตอไปนี้
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กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2556)
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว

3,304,001,570 หุน

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

100 %

หลังการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (ESOP-WB)
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว

3,379,749,185 หุน

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนภายหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

97.75 %

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่ลดลง

2.25 %

13.6 ผูถอื หุนและผูบริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)
13.6.1 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน 27 ธันวาคม 2556
กลุมผูถือหุน
1. นายสุทธิชัย แซหยุน
2. นายเสริมสิน สมะลาภา
3. นายเจษฎา เลิศนันทปญญา
4. DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK
5. บริษัท กรีนสยาม จํากัด
6. น.ส.วารุณี ตันตสุรฤกษ
7. นางศุภศรี คุณประภากร
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
9. น.ส.ศิริมา เจนจินดาวงศ
10. นายประสิทธิ์ พฤษาพรพงษ
อื่นๆ
รวม

จํานวนหุนที่ถือ

รอยละ

304,101,742
300,000,000
164,837,200
120,000,000
81,588,411
73,000,000
71,805,404
63,243,277
47,986,600
40,000,000
2,037,438,936

9.20
9.08
4.99
3.63
2.47
2.21
2.17
1.91
1.45
1.21
61.67

3,304,001,570

100.00
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13.6.2 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหารดังตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะกรรมการบริษัท
นายสุทธิชัย แซหยุน
นายเสริมสิน สมะลาภา
นางสาวดวงกมล โชตะนา
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
นายพนาจันทร วิโรจน
นายเทพชัย แซหยอง
นายนิวัตน แจงอริยวงศ
นายปกรณ บริมาสพร
นายเชวง จริยะพิสุทธิ์
นางสาวเขมกร วชิรวราการ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

13.6.3 คณะผูบริหาร
ณ 17 กุมภาพันธ 2557 คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายสุทธิชัย แซหยุน
ประธานกรรมการบริหาร
นายเสริมสิน สมะลาภา
รองประธานกรรมการบริหาร
น.ส.ดวงกมล โชตะนา
กรรมการผูอํานวยการ
นายเทพชัย แซหยอง
บรรณาธิการเครือเนชั่น
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ
กรรมการผูอํานวยการสายุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง
นายพนา จันทรวิโรจน
กรรมการผูอํานวยการสายธุรกิจตางประเทศ
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ ฝายขายการตลาด และ
ประชาสัมพันธ
นายสุพจน เพียรศิริ
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี
นางสาวมัธยา โอสถานนท
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการเงิน และเลขานุการบริษัท
14. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดหาแหลงเงินทุนตามที่ไดเปดเผยขอมูลในขอ 8 (แหลงเงินทุนที่
ใช) นั้นเพียงพอสําหรับรายการไดมาซึ่งทรัพยสินในครั้งนี้ และจะไมมีผลกระทบตอความเพียงพอของเงินทุน
หมุนเวียนและการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
15. คดีสําคัญหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
-ไมมี46

16. ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของระหวางบริษัทกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือทั้งทางตรงและ
ทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
-ไมมี17. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่สําคัญๆ ในชวง 2 ปที่ผานมา
รายละเอียด

คูสัญญา

มูลคา

ในป 2555 บริษัทไดเขาทําสัญญาเงินกูระยะยาว เพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวี ธุรกิจการศึกษา และ
ปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน อุปกรณ ของบริษัทและ
บริษัทยอย

ธนาคารในประเทศ 2 แหง

300 ลานบาท
ณ 31 ธ.ค.56 คงเหลือ
245 ลานบาท

ในป 2555 บริษัท/บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาและ
บริ ก าร อาคารสํ า นั ก งาน รวมทั้ ง สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกตาง ๆ มีกําหนดระยะเวลาตั้งแต 2 -3 ป สิ้นสุด
สัญญา 30 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการตอ
อายุสัญญาได
สัญญาเงินกูระยะยาวของ บริษัทยอย (บริษัท ดับบลิวพี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ในประเทศแหงหนึ่ง

17.90 ลานบาท

ธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง

70 ลานบาท
ณ 31 ธ.ค. 56 คงเหลือ
19.75 ลานบาท
5.46 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ในป 2556 บริษัทยอยทางออมของบริษัทจํานวนสาม
แห ง ได เ ข า ทํ า สั ญ ญาเพื่ อ รั บ บริ ก ารส ง สั ญ ญาณ
โทรทัศนขึ้นสูดาวเทียม โดยมีกําหนดระยะเวลาตั้งแต
3 ปถึง 6 ป

บริษัทในประเทศ 2 แหง

18. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ใหผูถือหุนเลือกออกเสียงลงคะแนนได
ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 14 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)
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