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      เอกสารแนบ 8 

สารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย 

ของ  

บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)(“บริษัท”) 

 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2557เมื่อวันที่ 21มกราคม2557ไดมีมติอนุมัติการไดมา
ซึ่งใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีดังกลาวและการดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ของบริษัทยอย การเขาทํารายการดังกลาวมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ   
 
บริษัทยอยของบริษัทจํานวนสองแหง ซึ่งไดแก บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (“BBB”) 

และบริษัท เอ็นบีซี เน็กซวิช่ัน จํากัด (“NNV”) (รวมเรียกวา “บริษัทยอย”)  ไดรับหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร
จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เพ่ือรับรองวาเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศน
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่”) และตอมาบริษัทยอยทั้งสอง
ไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี งวดท่ี 1 แก กสทช. ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา 

 
2. คูกรณีท่ีเก่ียวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

2.1 กรณีการเขาทํารายการโดย BBB ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษทัถือหุนโดยทางออมผานบริษัท 
กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.99 

 
ลําดับ ประเภทรายการ คูกรณีท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธกับบริษัท 

1 การประมูลและไดมาซึ่ง
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 

กสทช. ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

2 การใชบริการโครงขาย
โทรทัศนในระบบดิจิตอล 

กองทัพบก ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

3 การปรับปรุงสถานที่และ
การจัดซื้ออุปกรณที่
เก่ียวของ 

คูสัญญาอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับ
การปรับปรุงสถานที่และ
อุปกรณ 

ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
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2.2 กรณีการเขาทํารายการโดย NNV ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“NBC”) ซึ่ง NBC ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 (โดย NMG ถือหุน
ใน NBC รอยละ 71.30) 

ลําดับ ประเภทรายการ คูกรณีท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธกับบริษัท 
1 การประมูลและไดมาซึ่ง

ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 
กสทช. ไมมีและไมเขาขายเปน

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
2 การใชบริการโครงขาย

โทรทัศนในระบบดิจิตอล 
กองทัพบก ไมมีและไมเขาขายเปน

บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

3 การปรับปรุงสถานที่และ
การจัดซื้ออุปกรณที่
เก่ียวของ 

คูสัญญาอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับ
การปรับปรุงสถานที่และ
อุปกรณ 

ไมมีและไมเขาขายเปน
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

 
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทยอยทั้งสองบริษัทไดเขารวมและเปนผูชนะในการประมูลใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี ซึ่งจัดขึ้น
โดย กสทช. เมื่อวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผานมา จํานวนทั้งสิ้น 2 รายการ โดยในการน้ี กสทช. ไดมี
หนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรฉบับลงวันที่ 10 มกราคม 2557 ซึ่งบริษัทยอยทั้งสองบริษัทไดรับเมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2557 เพ่ือรับรองวาเปนผูชนะการประมูลใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ ในราคาประมูลทั้งสองรายการ
รวมกันประมาณ 3,538 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 BBB เปนผูชนะการประมูลและไดมาซึ่งสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 
จํานวน 1 ชองรายการ ในราคาประมูล 2,200 ลานบาท และ 

3.2 NNV เปนผูชนะการประมูลและไดมาซึ่งสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ีและสิทธิในการประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ จํานวน 1 ชอง
รายการ ในราคาประมูล 1,338 ลานบาท  

นอกจากนี้ เพ่ือเปนการปฏิบัติตามเง่ือนไขกอนรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 บริษัทยอยแตละบริษัทจึงไดเขาทําสัญญาเชาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใช
คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ กับกองทัพบก (“สัญญาเชาใชบริการ
โครงขายโทรทัศน”) เพ่ือใหสัญญาณโทรทัศนที่แพรภาพโดยบริษัทยอยสามารถออกอากาศไปยังพ้ืนที่ตาง ๆ ทั่ว
ประเทศไทยได โดยมีคาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายเปนระยะเวลาประมาณ 15 ป (ต้ังแตป 2557 ถึงป 
2571) สําหรับ 2 ชองรายการ รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,633.12 ลานบาท 

ในการน้ี เพ่ือใหสามารถประกอบกิจการและใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
บริษัทยอยทั้งสองคาดการณไวเบื้องตนวาจะตองมีการลงทุนในการปรับปรุงสถานท่ี สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณที่
เก่ียวของสําหรับการผลิตรายการตาง ๆ ของทั้งสองบริษัทรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 350 ลานบาท  
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ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาขนาดของรายการขางตนตามหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เรื่อง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศเร่ืองการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินท่ีมีนัยสําคัญ”) การเขาทํารายการดังกลาวมีมูลคารวมทั้งสิ้น 5,521.12 ลานบาท คิด
เปนขนาดของรายการสูงสุดเม่ือคํานวณรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน โดยคํานวณจากงบการเงิน
รวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับรอยละ 101.89 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท ทั้งน้ี 
เมื่อรวมขนาดของรายการไดมาดังกลาวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยรายการอื่นที่เกิดขึ้นในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
อันไดแก การจัดต้ังบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท กับ บริษัท อีเลฟเวน มีเดีย กรุป จํากัด ในประเทศพมา ซึ่งไดรับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อันเปนรายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 0.36 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 
กันยายน 2556 เมื่อคํานวณตามเกณฑ มูลคารวมของสิ่งตอบแทนแลว รายการไดมาซึ่งสินทรัพยทั้งสองรายการจะมี
ขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเทากับรอยละ 102.25 เมื่อคํานวณรายการตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน ถือเปน
รายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 กลาวคือ เขาขายเปนรายการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยออม 
(Backdoor Listing) ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ดี เน่ืองจากรายการดังกลาวมีลักษณะครบถวนตามหลักเกณฑที่ไดรับการยกเวนการยื่นคําขอให
รับหลักทรัพยใหม กลาวคือ  

(ก) ธุรกิจทีวีดิจิตอลที่บริษัทไดมามีลักษณะของธุรกิจที่คลายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของ
บริษัทในปจจุบัน   

(ข) บริษัทไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการหรือประเภทธุรกิจของบริษัท 
รวมตลอดถึงอํานาจควบคุมกิจการแตอยางใด  

(ค) บริษัทไมมีการเพ่ิมทุนหรือออกหลักทรัพยใหมที่จะมีผลกระทบตอการถือหุนของผูถือหุนหรือ
สัดสวนการถือหุนในบริษัทแตอยางใด และ 

(ง) โดยผลของการไดมาซึ่งสินทรัพยตามรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในครั้งน้ี กลุมบริษัทยังคงมี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป  

ดังน้ี บริษัทจึงมีหนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการตอตลาดหลักทรัพยฯ และจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาใหสัตยาบันการเขาทํารายการดังกลาว โดยที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติ
ใหสัตยาบันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และไมตองยื่นคําขอพิจารณาใหรับหลักทรัพยใหมอีก
ทั้งน้ีบริษัทตองแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือจัดทําความเห็นตอการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยเพ่ือ
เสนอตอคณะกรรมการและผูถือหุนของบริษัทตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ที่เก่ียวของตอไป โดยบริษัท
ไดแตงต้ัง บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด เปนที่ปรึกษาการเงินอิสระสําหรับการเขาทํารายการในครั้งน้ี 

อน่ึง การเขาทํารายการในครั้งน้ี ไมถือเปนรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
แตอยางใด 
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4. รายละเอียดและมูลคาของสินทรัพยท่ีไดมา 

 

4.1 ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติของบริษัทยอย สําหรับ 2 ชองรายการใน 2 หมวดหมู ซึ่งไดแก (1) หมวดหมูทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ  และ (2) หมวดหมูขาวสารและสาระ ทั้งน้ี ตามนโยบายและหลักเกณฑที่เก่ียวของของ กสทช. 
เปนระยะเวลา 15 ป คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,538 ลานบาท 

4.2 สิทธิในการใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคล่ืนความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติของบริษัทยอย ซึ่งไดรับจากกองทัพบกตามขอตกลงและเง่ือนไขในสัญญาเชา
ใชบริการโครงขายโทรทัศน สําหรับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอลทั้ง 2 หมวดหมูขางตน เพ่ือให
สัญญาณโทรทัศนที่แพรภาพโดยบริษัทสามารถออกอากาศไปยังพ้ืนที่ตางๆ ทั่วประเทศไทยได คิดเปนมูลคารวม
ทั้งสิ้นประมาณ 1,633.12 ลานบาท 

4.3 ทรัพยสินจากการจัดซื้ออุปกรณและปรับปรุงสถานที่จากคูสัญญาตาง ๆ เพ่ือใหบริษัทยอยมี
อุปกรณที่ทันสมัย และสามารถใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดวาจะมีมูลคา
รวมท้ังสิ้นประมาณ 350 ลานบาท 

 

5. มูลคารวมสิ่งตอบแทนและเง่ือนไขการชําระเงิน  

5.1 กรณีการเขาทํารายการโดย BBB สําหรับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 

5.1.1 มูลคาสิ่งตอบแทน 

 

 

 

ลําดับท่ี รายการ มูลคาสิ่งตอบแทน 
(ลานบาท) 

1 ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอล ในหมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ เปน
ระยะเวลา 15 ป 

2,200.00 

2 คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
เปนระยะเวลาประมาณ 15 ป 

816.56 

3 ประมาณการเงินลงทุนในสถานท่ีและอุปกรณ 
 

150.00 

 รวม 3,166.56 
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5.1.2 เง่ือนไขการชําระเงิน 
(ก) ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ใน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติเปนระยะเวลา 15 ป    
                                                                                                      

งวดท่ี เง่ือนไข 
คาธรรมเนียม 
ในสวนของ
ราคาขั้นตํ่า 

คาธรรมเนียม 
ในสวนท่ีเกินกวา

ราคาขั้นตํ่า 

รวม 
(ลานบาท) 

1 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการเปนผูชนะการ
ประมูล (ภายในกุมภาพันธ 2557) 

190.00 182.00 372.00 

2 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 1 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต 

114.00 182.00 296.00 

3 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 2 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต 

38.00 364.00 402.00 

4 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 3 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต 

38.00 364.00 402.00 

5 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 4 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต 

0.00 364.00 364.00 

6 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 5 ปจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต 

0.00 364.00 364.00 

 รวม 380.00 1,820.00 2,200.00 
หมายเหตุ – คาธรรมเนียมที่ตองชําระในงวดที่ 1 ตองหักเงินประกันการประมูลจํานวน 10% ของราคาขั้น

ตํ่าทั้งหมด (ซึ่งคิดเปนจํานวน 38 ลานบาท) ที่ BBB ไดชําระไปเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผานมา  
(ข) คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปนระยะเวลา

ประมาณ 15 ป BBB จะตองชําระคาใชบริการโครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคล่ืน
ความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลใหแกกองทัพบก คิดเปนมูลคารวมประมาณ 816.56 
ลานบาท โดยมีการแบงชําระปนรายเดือนเดือนละ 4.72 ลานบาท นับต้ังแตวันที่ 16 
มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571  

(ค) เงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ BBB คาดการณวาจะตองใชเงินลงทุนในการปรับปรุง
สถานที่และจัดซื้ออุปกรณเพ่ือรองรับการประกอบกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล
ประมาณ 150 ลานบาท ซึ่งขณะน้ี กําลังอยูระหวางการเจรจาและดําเนินการเพ่ือใหไดมา
ซึ่งราคาและเง่ือนไขที่เปนประโยชนสูงสุด 
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5.2 กรณีการเขาทํารายการโดย NNV สําหรับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
หมวดหมูขาวสารและสาระ  
5.2.1 มูลคาสิ่งตอบแทน 

ลําดับท่ี รายการ 
มูลคาสิ่งตอบแทน 

(ลานบาท) 
1 ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคล่ืนความถี่ เ พ่ือใหบริการ

โทรทัศนในระบบดิจิตอล ในหมวดหมูขาวสารและสาระเปน
ระยะเวลา 15 ป 

1,338.00 

2 คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอลระยะเปนเวลาประมาณ 15 ป 

816.56 

3 ประมาณการเงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ 200.00 
 รวม 2,354.56 

 
5.2.2 เง่ือนไขการชําระเงิน 
(ก) ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ีเพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ใน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติเปนระยะเวลา 15 ป 

งวดท่ี เง่ือนไข 
คาธรรมเนียม
ในสวนของ
ราคาขั้นตํ่า 

คาธรรมเนียม
ในสวนท่ีเกิน
กวาราคาขั้นตํ่า 

รวม 
(ลานบาท) 

1 
 

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการเปนผูชนะการ
ประมูล (ภายในกุมภาพันธ 2557) 

110.00 111.80 221.80 

2 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 1 ปจากวนัที่ไดรับใบอนุญาต 

66.00 111.80 177.80 

3 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 2 ปจากวนัที่ไดรับใบอนุญาต 

22.00 223.60 245.60 

4 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 3 ปจากวนัที่ไดรับใบอนุญาต 

22.00 223.60 245.60 

5 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 4 ปจากวนัที่ไดรับใบอนุญาต 

0.00 223.60 223.60 

6 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบ
กําหนด 5 ปจากวนัที่ไดรับใบอนุญาต 

0.00 223.60 223.60 

 รวม 220.00 1,118.00 1,338.00 
หมายเหตุ – คาธรรมเนียมที่ตองชําระในงวดที่ 1 ตองหักเงินประกันการประมูลจํานวน 10% ของ
ราคาขั้นตํ่าทั้งหมด (ซึ่งคิดเปนจํานวน 22 ลานบาท) ที่ NNV ไดชําระไปเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่
ผานมา 
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(ข) คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปนระยะเวลา
ประมาณ 15 ป NNV จะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศน
ประเภทที่ใชคล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลใหแกกองทัพบก คิดเปนมูลคารวม
ประมาณ 816.56 ลานบาท โดยมีการแบงชําระเปนรายเดือนเดือนละ 4.72 ลานบาท 
นับต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571   

 
(ค) เงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ NNV คาดวาจะตองใชเงินลงทุนในการปรับปรุง

สถานที่และจัดซื้ออุปกรณเพ่ือรองรับการประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล
ประมาณ 200 ลานบาท ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการเจรจาและดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่ง
ราคาและเง่ือนไขที่เปนประโยชนสูงสุด 

 
5.3 มูลคารวมสิ่งตอบแทนและเง่ือนไขการชําระเงินของบริษัทยอยทั้งสองบริษัทสามารถสรุป

โดยรวมไดดังน้ี 
 
5.3.1 มูลคาสิ่งตอบแทน 

 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
มูลคาสิ่งตอบแทน (ลานบาท) 

BBB NNV รวม 
1 ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคล่ืนความถ่ี

เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ใน
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ เปน
ระยะเวลา 15 ป 

2,200.00 1,338.00 3,538.00 

2 คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขาย
โทรทัศนในระบบดิจิตอล เปนระยะเวลา
ประมาณ 15 ป 

816.56 816.56 1,633.12 

3 ประมาณการ เ งินลงทุนในสถานที่ และ
อุปกรณ 

150.00 200.00 350.00 

 รวม 3,166.56 2,354.56 5,521.12 
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5.3.2 เง่ือนไขการชําระเงิน 
(ก) ใบอนุญาตและสิทธิในการใชคล่ืนความถี่เพ่ือใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ใน

หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติเปนระยะเวลา 15 ป 

งวดท่ี เง่ือนไข 

คาธรรมเนียมใน
สวนของราคาขั้นตํ่า 

คาธรรมเนียมในสวน
ท่ีเกินกวาราคาขั้นตํ่า 

รวม
คาธรรมเนียม

ท้ังหมด 
(ลานบาท) 

BBB NNV BBB NNV 

1 

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงการเปน
ผูชนะการประมูล (ภายใน
กุมภาพันธ 2557) 

190.00 110.00 182.00 111.80 593.80 

2 
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ครบกําหนด 1 ปจากวันที่
ไดรับใบอนุญาต 

114.00 66.00 182.00 111.80 473.80 

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 

38.00 22.00 364.00 223.60 647.60 

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 

0.00 0.00 364.00 223.60 587.60 

 รวม 380.00 220.00 1,820.00 1,118.00 3,538.00 
 (ข) คาธรรมเนียมในการใชบริการโครงขายโทรทัศนในระบบดิจิตอลเปนระยะเวลา

ประมาณ 15 ป บริษัทยอยทั้งสองบริษัทจะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชบริการ
โครงขายโทรทัศนประเภทที่ใชคล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลใหแก
กองทัพบก คิดเปนมูลคารวมประมาณ 1,633.12 ลานบาท โดยมีการแบงชําระเปนราย
เดือนเดือนละ 9.44 ลานบาท นับต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2557 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2571   
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(ค) เงินลงทุนในสถานที่และอุปกรณ บริษัทยอยทั้งสองบริษัทคาดวาจะตองใชเงินลงทุนใน
การปรับปรุงสถานที่และจัดซื้ออุปกรณเพ่ือรองรับการประกอบกิจการโทรทัศนใน
ระบบดิจิตอลประมาณ 350 ลานบาท ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการเจรจาและดําเนินการ
เพ่ือใหไดมาซึ่งราคาและเง่ือนไขที่เปนประโยชนสูงสุด 

6. เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน  
6.1 มูลคาของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี เปนไปตามกฎเกณฑและวิธีการประมูลซึ่งกําหนดโดย 

กสทช. โดย กสทช. เปนผูกําหนดราคาขั้นตํ่าของการประมูลใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 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 ขณะน้ี
ยังคงอยูระหวางการเจรจาและดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งราคาและเง่ือนไขที่เปนประโยชน
สูงสุด 

 
7. ผลประโยชนท่ีบริษัทคาดวาจะไดรับ 

7.1 เพ่ิมการเติบโตและขยายศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งน้ี เน่ืองจากใบอนุญาตใหใช
คล่ืนความถี่ที่บริษัทยอยไดมาน้ัน เปนไดมาซึ่งใหสิทธิในการใชคล่ืนความถี่เพ่ือประกอบ
กิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งสามารถแพรภาพได
ทั่วประเทศ อันจะสงผลใหสถานีโทรทัศนของบริษัทสามารถเขาถึงกลุมผูชมรายการได
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น โดยผานทุกชองทางการรับชม (Platform) ซึ่งคาดวาจะสงผลใหบริษัท
ไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นดวย 

7.2 เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแสวงหารายไดจากการประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน 
อันจะกอใหเกิดเสถียรภาพตอการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทโดยรวมในอนาคต 

7.3 มีอุปกรณที่ทันสมัยและเพรียบพรอม รวมท้ังสถานที่อันเหมาะสม ซึ่งจะชวยสรางความพรอม
ในการผลิตรายการตาง ๆ ในอนาคต 

 
8. แหลงเงินทุนท่ีใช 

8.1 แหลงเงินทุนสําหรับกรณีการเขาทํารายการโดย BBB 
บริษัทจะเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงินแก BBB สําหรับการเขาทํารายการในครั้งน้ี โดย
แหลงเงินทุนที่บริษัทจะใชเพ่ือการใหการสนับสนุนทางการเงินแก BBB ดังกลาวมาจาก
รายการดังตอไปน้ี 
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8.1.1 เงินทุนจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทต้ังแตชวงเดือนมิถุนายน 2556 , เงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน, เงินจากการประกอบธุรกิจของบริษัท   

8.1.2 เน่ืองดวย กสทช. ไดกําหนดเง่ือนไขในการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ี โดยใหแบงชําระเปนงวด ๆ ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ป นับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ บริษัทจึงคาดวาจะไดรับแหลงเงินทุนในอนาคตจาก
รายการดังตอไปน้ี –  

(ก) การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (NMG-W3)  ซึ่งมี
ระยะเวลาการใชสิทธิในเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของทุกป โดยเริ่มต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,647 ลาน
บาท  

(ข) การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ของกรรมการ ผูบริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (NMG-WB) โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุก  6 เดือน  ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม  ของทุกป  เริ่มต้ังแตเดือน 
พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 82 ลาน
บาท 

(ค) การออกหุนกู ซึ่งบริษัทไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ในวงเงินจํานวน 1,500 ลานบาท (หากจําเปน) 

 
8.2 แหลงเงินทุนสําหรับกรณีการเขาทํารายการโดย NNV 

NBC จะเปนผูใหการสนับสนุนทางการเงินแก NNV สําหรับการเขาทํารายการในครั้งน้ี โดย
แหลงเงินทุนที่ NBC จะใชเพ่ือการใหการสนับสนุนทางการเงินแก NNV ดังกลาวมาจาก
รายการดังตอไปน้ี 
8.2.1 เงินทุนจากการออกหุนเพ่ิมทุนของ NBC ต้ังแตชวงเดือนกรกฎาคม 2556 และเงินจาก

การประกอบธุรกิจของบริษัท  
8.2.2 เน่ืองดวย กสทช. ไดกําหนดเง่ือนไขในการชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืน

ความถ่ี โดยใหแบงชําระเปนงวด ๆ ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ป นับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ NBC จึงคาดวาจะไดรับแหลงเงินทุนในอนาคตจาก
รายการดังตอไปน้ี  

(ก) การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ NBC (NBC-W1)  ซึ่งมีระยะเวลา
การใชสิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนธันวาคมและเดือนมิถุนายนของทุกป โดยเริ่มต้ังแต
วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ในจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 
530  ลานบาท 

(ข) การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ของกรรมการ ผูบริหาร 
และ/หรือ พนักงานของ NBC และบริษัทยอย (NBC-WB) โดยมีระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมของทุกป เริ่มต้ังแตวันที่ 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. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาการเขาทํารายการขางตนเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุน โดยเปนการสนับสนุนและรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อัน
นับเปนการสรางโอกาสที่ดีตอการขยายฐานรายไดและผลตอบแทนของบริษัทใหเพ่ิมพูนขึ้นในอนาคต 
ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวและมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของไดตอไป 
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 9. เก่ียวกับการเขาทํารายการ 
-ไมมี- 

 
11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท โดยนายสุทธิชัย แซหยุน และนางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัท ไดสอบทานขอมูลในสารสนเทศฉบับน้ีแลวดวยความระมัดระวัง และขอรับรองวาขอมูล
ในสารสนเทศฉบับน้ีถูกตอง ครบถวน ไมเปนเท็จ และไมทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดในสาระสําคัญหรือไม
ขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ  

 
12. ภาระหน้ีสิน 

12.1 ยอดรวมตราสารหน้ีที่ออกจําหนายแลวและที่ยังมิไดจําหนาย 
12.1.1 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติการออก

และเสนอขายตราสารหน้ีประเภทหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 1,500 ลานบาท ในมูลคาที่ตราไว
หนวยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/
หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ ทั้งน้ีมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมี
อํานาจในการพิจารณารายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและ เสนอขายหุน
กูตอไป 

12.1.2   ในการประชุมสามัญประจําป 2556 ของบริษัทยอย (บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) หรือ NBC) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ตราสารหน้ีประเภทหุนกูในวงเงินรวมไมเกิน 500 ลานบาท ในมูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 
บาท โดยเสนอขายในประเทศ/หรือตางประเทศใหแกประชาชน และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน 
ทั้งน้ีมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทยอยดังกลาวมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียด
เง่ือนไขตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูตอไป 
 
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  ทั้งน้ี ณ 31 
ธันวาคม 2556 มียอดคงคาง 255 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการขอชําระคืนเงินกูยืม
บางสวนกอนกําหนดชําระคืน  

12.2.2 บริษัท ยอย (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด) มีวงเงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแหงหน่ึง เปนจํานวนเงิน 70 ลานบาท  โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือน ใน
จํานวนเงินที่แตกตางกันรวม 36 งวด สิ้นสุดเดือน กรกฏาคม 2557  มีเครื่องจักรเปน
หลักประกัน โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดคงคาง 20 ลานบาท  

 
12.3 ยอดรวมหน้ีสินประเภทอ่ืน รวมท้ังเงินเบิกเกินบัญชี และหลักประกัน  (งบการเงินรวม) 
 

ประเภทหน้ีสิน ยอดคงคาง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

(ลานบาท) 

หลักประกัน 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาซื้อ 13.62 ไมมี 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 

293.92 ไมมี 

รวม 307.54  
 
นอกจากน้ี บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง เพ่ือใหโฆษณาและบริการตาง ๆ ที่

เก่ียวของ โดยบริษัทดังกลาวไดใหบริษัทกูยืมเงินจํานวน 150 ลานบาท บริษัทตกลงที่จะจายคืนเงินกูยืมใหแก
บริษัทดังกลาวโดยหักจากเงินรับคาโฆษณาหลังหักสวนลด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินกูยืม
คงเหลือจํานวน 110.07 ลานบาท  

 
12.4  หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

12.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 
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 บรอดแคสต้ิง , บจก. เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน , 
บจก. เนช่ัน คิดส) ไดทําสัญญาเพื่อรับบริการเก่ียวกับการสงสัญญาณโทรทัศนขึ้นสูดาวเทียมกับ
บริษัทในประเทศแหงหน่ึง เปนจํานวนเงินรวม 5.46 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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13. ขอมูลท่ัวไปบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 
13.1   ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (“NMG”) และบริษัทยอย (“กลุมเนช่ัน”) ประกอบธุรกิจ
เปนผูใหบริการขอมูลขาวสารผานสื่อหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปจจุบันธุรกิจของกลุมเนช่ันแบงเปนสายธุรกิจหลักได 
8 สายธุรกิจ ดังน้ี 

 
สายธุรกิจ 

 
บริษัทผูดําเนินการ ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก 

(1) สายธุรกิจดาน
ขาวธุรกิจ
ภาษาไทย  

 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 
จํากัด (KTM) 

 บริษัท แบงคอก  
บิสสิเนส  
บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (BBB)  
 

 ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
หนังสือพิมพธุรกิจรายวันภาษาไทย และธุรกิจเก่ียวที่
เน่ือง เชน เว็บไซตขาว งานอบรมสัมมนา กิจกรรม
พิเศษ บริการขาวสั้นทางโทรศัพท เคล่ือนที่ 
 

 ผูผลิตชองขาว “กรุงเทพธุรกิจทีวี” แพรภาพผานทีวี
ดาวเทียม และเคเบิลทีวี  
 

 บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด เปนผู
ชนะการประมูลคล่ืนความถ่ีในระบบดิจิตอล ใน
หมวดหมูทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD Varity) ผลิต
ชอง  NOW 
 

(2) สายธุรกิจ 
ดานขาว      
ทั่วไป
ภาษาไทย  

 บริษัท คมชัดลึก มีเดีย 
จํากัด (KMM) 

 

 ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก 
หนังสือพิมพขาวทั่วไปรายวันภาษาไทย และนิตยสาร
เนช่ันสุดสัปดาห  นิตยสารวิเคราะหขาวทั่วไปราย
สัปดาห  และธุรกิจที่เก่ียว เชน เว็บไซตขาว งานอบรม
สัมมนา กิจกรรมพิเศษ บริการขาวสั้นทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ 
 

(3) สายธุรกิจ 
ดานขาว
ภาษาอังกฤษ 

 บริษัท เนช่ัน นิวส 
เน็ตเวิรค จํากัด (NNN) 
 

 
 

 ผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ The Nation 
หนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ และ NJ Magazine 
นิตยสารเพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนราย
เดือน  และธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง  เชน เว็บไซตขาว บริการ
ขาวสั้นทางโทรศพัท เคล่ือนที ่ธุรกิจอบรม สัมมนา และ
ทักษะการสื่อสาร 
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สายธุรกิจ 
 

บริษัทผูดําเนินการ ลักษณะการประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑหลัก 

(4) สายธุรกิจดาน
เอ็ดดูเทน 
เมนท และ
ตางประเทศ 

 บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ัน
แนล เอ็ดดูเทน เมนท จํากัด 
(มหาชน) (“NINE”) 

 บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทน 
เมนท จํากัด (NED) 

 บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท 
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(NEE) 

 บริษัท เนช่ัน คิดส จํากัด 
(NKD) 

 บริษัท ไนน บีไบรท จํากัด 
(NBB) 

 ผูผลิต นําเขา และจัดจําหนายหนังสือพ็อคเก็ตบุคส 
สิ่งพิมพสําหรับเยาวชน  หนังสือพิมพตางประเทศ 
นิตยสารตางประเทศ และธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง  

 ผูผลิตชองทีวีสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  “Kid 
Zone” แพรภาพผานจานดาว เทียม และเคเบิลทีวี 

 ผูใหบริการขอมูลขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม เชน 
โทรศัพทเคล่ือนที่ และอุปกรณเคล่ือนที่   

 สถาบันกวดวิชา 

(5) สายธุรกิจดาน
สื่อกระจาย
ภาพและเสียง 

 บริษัท เนช่ัน  
บรอดแคสต้ิง  
ค อ ร ป อ เ ร ช่ั น  จํ า กั ด 
(มหาชน) (NBC) 

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ มีเดีย 
จํากัด (NNM) 

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน 
จํากัด (NNV) 

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ สกรีน 
จํากัด (NNS) 

 

 ผูผลิตชองรายการโทรทัศนทีวีดาวเทียมดานขาวและ
สาระบันเทิง ไดแก ชองเนช่ัน ทีวี (Nation Channel)  
และรวมผลิตรายการโทรทัศนในสถานีโทรทัศนฟรีทีวี 
และธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  เชน ผลิตละครเวที ผลิตและ
จําหนาย VCD จัดงานอบรมสัมมนาและกิจกรรมพิเศษ 

 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด เปนบริษัท ที่ชนะการ
ประมูลคล่ืนความถี่เพ่ือใหการบริการโทรทัศนในระบบ
ดิจิตอล ในหมวดหมูขาวสารและสาระ   

 รวมผลิตรายการวิทยุและขาวตนช่ัวโมงทางคล่ืน FM 
90.5 MHz และ FM 102 MHz 

 ผูใหบริการขอมูลขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม เชน 
เว็บไซต โทรศัพทเคล่ือนที่ และอุปกรณเคล่ือนที่  

(6) สายธุรกิจดาน
การพิมพ 

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด (WPS) 

ผูใหบริการงานพิมพทุกประเภทครบวงจรแกกลุมเนช่ันและ
ลูกคาภายนอก 

(7) สายธุรกิจดาน
การขนสง 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 
(NML) 

ผูใหบริการขนสงสิ่งพิมพและสินคาทั่วประเทศแกกลุมเนช่ัน
และลูกคาภายนอก 

(8) สายธุรกิจ
การศึกษา 

บริษัท เนช่ัน ยู จํากัด (NU) ดําเนินธุรกิจดานการศึกษา และเปนผูถือใบอนุญาต
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปริญญาโท  ทั้งที่ลําปาง และศูนย บางนา กรุงเทพฯ 

 
ทั้งน้ี บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญของบริษัทในตารางดังกลาวขางตน รวมท้ัง เปนผูดูแลรับผิดชอบในการ

บริหารงานดานการขาย การตลาด รสํานักขาว ศูนยชางภาพ และฝายงานสนับสนุน  เพ่ือสนับสนุนใหบริษัทใน
กลุมเนช่ันสามารถใหบริการขาวสารขอมูลแกลูกคาในสื่อที่หลากหลายไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
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13.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

13.2.1 สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในป 2556  ขยายตัวเพียงรอยละ 3    ชะลอตัวลงจากป 2555 ที่ขยายตัวรอย
ละ 6.50  เน่ืองจากการสงออกขยายตัวตํ่ากวาที่คาดการณ ไมสามารถฟนตัวไดทัน   ทั้งน้ีเศรษฐกิจไทยตนป 2556 
เริ่มตนดวยทิศทางการทยอยปรับตัวเขาสูภาวะปกติหลังผานพนชวงที่มีแรงกระตุนพิเศษจากมาตรการคืนเงินภาษี
สําหรับรถคันแรกของรัฐบาล    ตลอดจนแรงสงการใชจายเพ่ือฟนฟูผลกระทบจากอุกภัย     อยางไรก็ตามการชะลอ
ตัวของการใชจายภายในประเทศ  แผนการลงทุนของภาคเอกชนท่ีเปนไปอยางระมัดระวัง      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 เน่ืองจากเจาของสินคาและ Agency โฆษณามีความระมัดระวังในการใชงบ
โฆษณามากขึ้น ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและกําลังซื้อของผูบริโภค โดยคาดการณวาจะเติบโตประมาณ 4-
6% ใกลเคียงกับ GDP ทั้งน้ีเน่ืองจากการเริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอล การขยายสาขาของโรงภาพยนตร และดิสเคาน
สโตร รวมท้ังการปรับขึ้นคาโฆษณาของสื่อบางประเภท 
  

13.2.3 แนวโนมเศรษฐกิจไทย 
แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2557 (ขอมูลจาก : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.)) คาดวาจะมีอัตราขยายตัวอยูที่ประมาณรอยละ 4-5 เน่ืองจากคาดวาเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวดีขึ้น 
ภาคการสงออกและการผลิตมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น และฐานรายไดของประชาชนจะปรับตัวดีขึ้น  และจากการ
เปล่ียนผานสูยุดทีวีดิจิตัลในป 2557  จะเปนปจจัยหลักชวยผลักดันใหตลาดผลิตรายการโทรทัศนเติบโต และคึกคัก
มากขึ้น มีการแขงขันดานคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน  และนําเสนอความแตกตางและแปลกใหม เพ่ือ
ดึงดูดสายตาผูชม  โดยคาดวาตลาดผลิตรายการโทรทัศนในป 2557  จะเติบโตกวารอยละ 14-16 จากป 2556 
 
13.3  ทิศทางธุรกิจของสื่อสิ่งพิมพและแนวโนม    

13.3.1 อุตสาหกรรมเย่ือกระดาษและสิ่งพิมพ 
แนวโนมของภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ  และสิ่งพิมพในป 2557 คาดวาการผลิตเยื่อกระดาษและ

กระดาษโดยรวมจะขยายตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจและมีทิศทางเดียวกันกับป 2556  แมวาจะมีการใชสื่อดิจิทัลอยาง
กวางขวาง  แตกระดาษยังคงเปนที่ตองการใชในชีวิตประจําวันของผูบริโภค  และแนวโนมอุตสาหกรรมอาจจะโต
สวนกระแสเศรษฐกิจ ป 2557  อัตราการเติบโตของสื่อสิ่งพิมพในประเทศไทยยังคงมีแนวโนมที่ดีอยางตอเน่ือง 
แมวาจะมีสี่อจําพวกอเิล็กทรอนิกสเขามามีอิทธิพลเปนจํานวนมาก 
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13.3.2 ธุรกิจสํานักพิมพ 

ป 2556 เปนปที่ธุรกิจสํานักพิมพตองเผชิญกับความทาทายหลากหลายปจจัย  เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกิจทําใหกําลังซื้อ   ชะลอตัว ประกอบกับปญหาการเมือง ที่สงผลใหรานคาตาง ๆ จําหนายไดลดลง ซึ่งจะ
อาจตอเน่ืองมาถึงไตรมาสแรกของป  2557     การแขงขันของอุตสาหกรรมหนังสือยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ปริมาณหนังสือใหมที่ออกในแตละเดือนยังมีจํานวนไมแตกตางจากปที่ผานมา แตละสํานักพิมพตองพยายามที่จะ
หากลยุทธที่ไดผลในการเพ่ิมยอดขาย เชน การเฟนหานักเขียนที่ไดรับความนิยม การจัดทํารูปเลมที่นาสนใจ การ
ออกแบบหนาปกใหโดดเดนกวาคูแขงเมื่อวางที่ช้ันหนังสือ การเพ่ิมของแจกของแถมท่ีดึงดูดกลุมเปาหมาย การทุม
ประชาสัมพันธรวมถึงรายการสงเสริมการขายตางๆ ทั้งกับรานหนังสือและผูอาน อีกทั้งการเพ่ิมเครือขายการขาย
ไปยังแหลงใหม ๆ และการคัดเลือกผูจัดจําหนายที่เหมาะสมกับสินคาแตละประเภท ซึ่งบริษัท ฯ  ไดใชกลยุทธ
ดังกลาวมาอยางตอเน่ือง และ ในป 2557 จากการท่ีเครือเนช่ัน ไดทําการประมูลทีวีดิจิตอล มาไดรวม 2 ชอง จะเปน
โอกาสที่บริษัทสามารถใชสื่อโทรทัศนในการโฆษณาและประชาสัมพันธหนังสือเพ่ือขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น
นอกเหนือไปจากสื่อเดิมที่มีอยู 

 
13.3.3 อุตสาหกรรมโฆษณา 

แนวโนมโฆษณาป 2557  สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแหงประเทศไทย ประเมินสื่อ

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      เน่ืองจากแพลตฟอรมที่

เขาถึงกลุมผูชมทีวีสัดสวน 60-70%  สงผลใหเกิดการกระจายตัวของฐานผูชมทีวี  ในทั้ง 3 แพลตฟอรม คือ    ฟรีทีวี   

เคเบิล/ทีวีดาวเทียม  และทีวีดิจิตอล  สงผลใหมีการใชงบโฆษณาผานสื่อโทรทัศน  ทั้งฟรีทีวี   เคเบิล/ทีวีดาวเทียม  

และทีวีดิจิตอล  เพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 

 



17 
 

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% 
ลูกหน้ีการคา – สุทธ ิ 695,125 18% 768,633 19% 673,392 13% 
รายไดคางรับ 106,918 3% 142,757 3% 165,421 3% 
ลูกหน้ีและเงินใหกูยืมแกบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน 61,372 2% 79,437 2% 97,987 2% 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 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% 
เจาหน้ีการคา 167,572 4% 167,030 4% 119,760 2% 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหน้ีสินภายใต
สัญญาเชาการเงิน สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

368,371 9% 340,840 8% 128,157 2% 

เจาหน้ีอื่น -  130,000 3% - - 
ภาษีเงินไดคางจาย 8,082 0% 1,310 0% 2,795 0% 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 554,057 14% 594,772 14% 583,936 11% 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,860,663 48% 1,954,018 47% 1,239,564 21% 
เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจาก
สวนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป 

375,150 10% 329,211 8% 158,017 3% 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 95,854 2% 81,987 2% 134,459 3% 
หน้ีสินอื่น 120,566 3% 150,012 4% 147,049 3% 
รวมหน้ีสิน 2,452,233 63% 2,515,228 61% 1,568,089 29% 
หุนสามัญ –ชําระเต็มมูลคาแลว 1,647,740 42% 873,302 21% 1,751,121 33% 
สวนเกินมูลคาหุน 4 0% 0 0% 784,501 15% 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทยอย 75,590 2% 79,740 2% 94,372 2% 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ -    5,136 0% 
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 2,090 0% 10,587 0% 11,979 0% 
กําไร (ขาดทุน) สะสม -499,864 -13% 443,628 11% 662,540 12% 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 214,178 6% 229,815 6% 474,979 9% 
สวนของผูถือหุนสุทธิ 1,439,737 37% 1,637,072 39% 3,784,629 71% 
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รายการในงบกําไรขาดทุน ตามงบการเงินรวม ป 2554-2556  
หนวย: (พันบาท) 

 2554 % 2555 % 2556 % 

รายการในงบกําไรขาดทุน       

รายไดจากการขายและบริการ - สุทธ ิ 2,643,187 94.5% 2,936,869 94.7% 2,864,297 93.6% 

รายไดคาเชาและบริการ และอื่น ๆ 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% 

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบ้ียและภาษี 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% 

ภาษีเงินได -46,326 -1.7% -63,708 -2.1% -71,157 -2.3% 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย -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% 
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ตารางแสดงรายการในงบกระแสเงินสด 
หนวย: (พันบาท) 

 2554 2555 2556 

เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 
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 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง ) สุทธิ -58,611 -6,141 1,288,805 

 

 

ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงานกอน ดอกเบี้ย, ภาษีเงินได , คาเสื่อมราคา, รายจายตัดบัญชี ( EBITDA )  
สําหรับป 2554-2556 
         หนวย: (พันบาท) 

 2554 2555 2556 

กําไรสุทธิ สวนของบริษัทใหญ 

(หลังภาษีและดอกเบี้ยจาย) 
146,656 199,942 277,636 

บวก ดอกเบี้ยจาย 119,996 114,986 76,674 

บวก  ภาษี 46,325 63,708 71,157 

บวก คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 228,617 264,828 270,486 

กําไรจากการดําเนินงานกอนคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 

(EBITDA) 
541,596 643,464 695,952 
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อัตราสวนทางการเงิน 
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของงบการเงินรวม บริษัท เนช่ัน 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 
           เปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน(เทา) 

 

0.32 

 

0.33 

 

0.44 

1.4 อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 3.73 4.01 3.97 

1.5 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน ) 96 90 91 

1.6 อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 6.84 7.43 6.89 

1.7 ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน) 53 48 52 

1.8 อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี  (เทา) 5.26 5.32 5.86 

1.9 ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 68 68 61 

1.10       Cash Cycle (วัน) 81 70 81 

 
2.อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 

รายการ    

 2554 2555 2556 

2.1  อัตรากําไรข้ันตน (%) 38.06 % 37.32% 37.32% 

2.2  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.00 % 7.26% 8.00% 

2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 
       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% 
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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 อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)  1.70 1.54 0.41 

4.2 อัตราสวนหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
       D/E Ratio 

 

1.05 

 

0.85 

 

0.15 

4.3 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 6.01 7.10 10.78 

4.4 อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษีตอดอกเบี้ยจาย (เทา) 
 

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% 

 

13.4.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 

งบการเงินรวมของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 มีกําไรสุทธิ 251.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปกอน ที่มีกําไรสุทธิ 169.05 ลานบาท สรุปผลการ
ดําเนินงานของกลุมบริษัท ที่มีสาระสําคัญไดดังน้ี 

1. รายไดจากการขายและบริการของป 2556 ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปกอน เน่ืองจากรายไดจากการขายโฆษณา
เพ่ิมขึ้น 4% มาจากรายไดโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ ทีวีและวิทยุเพ่ิมขึ้น 3% และรายไดจากสื่อรูปแบบใหม
เพ่ิมขึ้น 9% สวนรายไดจากการจําหนายสิ่งพิมพลดลง 8% นอกจากน้ีรายไดจากการศึกษาเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปกอนที่เพ่ิงเริ่มดําเนินการในเดือน มีนาคม 2555  

2. ตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินงานของป 2556 ลดลง 3%  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
เน่ืองจากกลุมบริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมคาใชจายทุกดานอยางตอเน่ือง  
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ผลการดําเนินงานของแตละสายธุรกิจ 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา (Printing and Publishing Business) 

ประกอบดวย 3 สายธุรกิจ  ไดแก  

 สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ดําเนินการภายใตบริษัทยอยช่ือบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย  จํากัด 
( NMG ถือหุน 99.99%)    

 สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย ดําเนินการภายใตบริษัทยอยช่ือบริษัท คมชัดลึก มีเดีย  จํากัด 
 (NMG ถือหุน 99.99%)    

 สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  อยูภายใตบริษัทยอยช่ือบริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด  
(NMG ถือหุน 99.99%)  

รายได :- 

รายไดจากสื่อสิ่งพิมพและโฆษณาในป 2556 ประกอบไปดวยรายไดจากการขายพ้ืนที่โฆษณา การจัดกิจกรรม
พิเศษ และการจัดจําหนายในหนังสือพิมพ The Nation , กรุงเทพธุรกิจ,  คม  ชัด ลึก และนิตยสารเนช่ันสุดสัปดาห , 
เนช่ันจูเนียร และรายไดจากการจําหนายหนังสือฉบับพิเศษ เริ่มมีรายไดจากกรุงเทพธุรกิจทีวีในชวงไตรมาส 4 ป 
2555 ประมาณ 1.3.% ของรายไดจากการขายและบริการของสวนสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา (ในขณะที่ป 2556 มี
รายไดจากกรุงเทพธุรกิจทีวีเพ่ิมขึ้น และไดรวมอยุในสวนของรายไดในสื่อกระจายภาพและเสียง  ประมาณ 13%  

รายไดจากการขายและบริการของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณาในป 2556 (ไมรวมรายการระหวางกัน)เทากับ 
1,596ลานบาท  คิดเปน 56% ของรายไดจากการขายและบริการตามงบการเงินรวมของกลุมบริษัท ลดลง 3% จากป
กอนที่เทากับ 1,649 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากรายไดโฆษณาในสิ่งพิมพและรายไดจากการจัดกิจกรรมพิเศษที่
เทากับ 1,173 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5% จากปกอน  สําหรับรายไดจากการจําหนายสิ่งพิมพ ในป 2556 เทากับ 423 ลาน
บาท  ลดลง 4% จากปกอนทั้งน้ีหากรวมรายการระหวางบริษัทในกลุมแลว 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
การเติบโตเพ่ิมขึ้น 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 เน่ืองจากตนทุนกระดาษและวัตถุดิบลดลง 12% สวนตนทุนกลุมคาใชจายกอง
บรรณาธิการเพ่ิมขึ้น 6%  สําหรับตนทุนขายประกอบดวยตนทุนที่ผันแปรตามจํานวนผลิต 986 ลานบาท และ
ตนทุนคงที่  981 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 50% และ 50% ตามลําดับเมื่อเทียบกับตนทุนขายรวมของธุรกิจน้ี   

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 หากราคากระดาษเพ่ิมขึ้น  บริษัทจะควบคุมยอดผลิตอยางเขมงวดโดย
การควบคุมคุมยอดรับคืน และปรับการจัดหนาเน้ือหาขาวใหเหมาะสมกับจํานวนหนากระดาษ 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% คาใชจายเก่ียวกับคาขนสงหนังสือและคาเดินทาง 17%, คาเสื่อมราคา 4% โดยคาใชจายใน
สวนน้ีไมแปรผันตามรายได 

 

 ผลการดําเนินงาน:- 

กําไรขั้นตนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา  ในป 2556 เทากับ 794 ลานบาท หรือ 28.8% เมื่อเทียบกับรายไดจาก
การขายและบริการ โดยลดลง 0.7% จากป 2555  ที่เทากับ 29.5% เน่ืองจากรายไดโฆษณาที่ลดลง 3%   

กําไรสุทธิของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา  ในป 2556 มีผลกําไรสุทธิ 160ลานบาท ลดลง 10 ลานบาทจากป
กอนที่มีกําไรสุทธิ 170 ลานบาท  เน่ืองจากกําไรขั้นตนที่ลดลง แมวาคาใชจายในการขายและบริหารจะลดลง 4%  
แตเน่ืองจากในป 2556 มีรายการคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากปกอน 28.3 ลานบาท โดยเฉพาะมาจาก
บริษัทฯ คือ NMG ที่เพ่ิงมีรายการคาใชจายภาษีเงินไดในป 2556 จํานวน  24.3 ลานบาท ในขณะที่ปกอนไมมี
เน่ืองจากมีผลขาดทุนสะสมทางภาษี 
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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
เน่ืองจากมีรายไดจากงานพิมพใหลูกคาภายนอกลดลง    

รายไดคาเชาและบริการ  ในป 2556  มีจํานวน 6 ลานบาท เปนการแบงพ้ืนที่บริเวณโรงพิมพใหบริษัทในกลุมเชาใน
การเก็บวัตถุดิบ หรือเก็บสินคาเพ่ือรอขนสง 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 
โดยคาใชจายสวนน้ีลดลง 19% จากปกอนที่เทากับ 53 ลานบาท   

สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 38% คาเสื่อมราคา 
23%  คาเดินทาง คาพาหนะ คาขนสง 7% โดยคาใชจายในสวนน้ีไมแปรผันตามรายได   

ผลการดําเนินงาน:- 

กําไรขั้นตนของธุรกิจบริการงานพิมพ ในป 2556 มีผลกําไรข้ันตน 109 ลานบาท หรือ 24% ของรายไดจากการขาย
และบริการโดยผลกําไรขั้นตนลดลงจากปกอน 41 ลานบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากมีรายไดลดลงจากงานพิมพ
ภายนอก ในขณะที่ตนทุนขายลดลงในสัดสวนนอยกวารายได โดยเฉพาะตนทุนคาเสื่อมราคาที่เปนตนทุนคงท่ีจะ
ใกลเคียงเดิมปกอน   

กําไรสุทธิของธุรกิจบริการงานพิมพ  ในป 2556 ผลกําไรสุทธิ 59 ลานบาท ลดลง 28% เมื่อเทียบกับปกอนที่มีกําไร
สุทธิที่เทากับ 81 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากกําไรขั้นตนที่ลดลง  

ธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง (Edutainment Business) อยูภายใตการดําเนินงานของ บริษัทยอย 4 บริษัท ไดแก 
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  หรือ NINE (NMG ถือหุน 83.7%)     บรษิัท 
เนช่ัน     เอ็ดดูเทนเทนท จํากัด  หรือ NED  (NINE ถือหุน 99.99%) บริษัทเนช่ัน คิดส จํากัด (NINE ถือหุน 
99.99%)  และกิจการที่ควบคุมรวมกัน คือ บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด หรือ NEE  (NINE ถือหุน 
49.9%)  
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รายได : - 

รายไดรวมจากธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง ในป 2556 ประกอบดวยรายไดหลักจากการจําหนายสิ่งพิมพ เพ่ือ
การศึกษาและหนังสือเลม การเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ รายไดจากรายการเด็กในทีวีดาวเทียม โดย
ในป 2556 รายไดรวมของทั้ง 4 บริษัท ในสายธุรกิจน้ีเทากับ 465 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 5% จากปกอน สวนใหญมาจาก
รายไดจากรายการทีวีดาวเทียม คิดสโซน ที่เริ่มดําเนินการในป 2556  สวนรายไดของ NEE ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุม
รวมกันจะคํานวณตามสัดสวนการลงทุน 49.9%  สําหรับรายไดหลักประกอบดวย 

รายไดจากการจําหนายหนังสือการตูนและหนังสือเพ่ือการศึกษาในบริษัท NEE มีรายไดตามสัดสวนการลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมรวมกันเทากับ 78 ลานบาท ลดลง 16 % จากปกอนที่เทากับ 93 ลานบาท เน่ืองจากลดควบคุม
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% คาใชจายเก่ียวกับการขนสงเดินทาง 3% โดยคาใชจายในสวนน้ีไมแปรผันตามรายได   

ผลการดําเนินงาน:- 

กําไรขั้นตนของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิงในป 2556 มีกําไรข้ันตนที่รวมรายไดจากการเปนตัวแทนจําหนาย
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 เน่ืองจากมีคาใชจายทางการตลาดและบุคคลากรเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับธุรกิจการบริหาร
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 และส่ือสมัยใหม  (Broadcasting and New Media  Business) 

อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) NBC   ณ สิ้นป 31 ธันวาคม 
2556  NMG ถือหุน 71.30%   บริษัท เอ็นบีซี เน็ควิช่ัน จํากัด  หรือ NNV (NBC ถือหุน 99.99%) ประกอบธุรกิจ
รายการทีวีดาวเทียม ชอง เนช่ัน 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%  ดังน้ี 

รายไดโฆษณาจากสื่อโทรทัศนและกิจกรรมพิเศษที่เก่ียวของ ในป 2556 รวมเทากับ 500 ลานบาท ลดลง 11% เมื่อ
เทียบกับปกอนที่เทากับ 560 ลานบาท  เน่ืองจากปกอนมีรายไดจากการรวมผลิตรายการใหมูลนิธิรามาธิบดี รายได
จากละครเวที และรายไดจากการจัดกิจกรรมพิเศษลดลง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ทําใหการจัด
กิจกรรมพิเศษในชวงไตรมาส 4 ชลอตัวลง  อยางไรก็ตามรายไดที่ยังคงเติบโตคือรายไดจากทีวีดาวเทียม 352 ลาน
บาท เพ่ิมขึ้น 8% จากปกอน โดย NBC มีรายการออกอากาศทาง Nation Channel ที่ไดรับความนิยม เชน รายการ
ขาวขนคนเนช่ัน  ขางขนรับอรุณ เปนตน   

รายไดจากวิทยุในป 2556 เทากับ 33 ลานบาท เทากับปกอน จากรายไดโฆษณาในคล่ืนวิทยุ FM 102 และ FM 90.5   

รายไดจากสื่อรูปแบบใหม เกิดจากการใหบริการขอมูลขาวผานโทรศัพทเคล่ือนที่ และธุรกิจเว็บไซด ของกลุม
บริษัท และพันธมิตร ในป 2556 รายไดกลุมน้ีมีจํานวนรวม 163 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 12% จากปกอนเทากับ 145 ลาน
บาท เน่ืองจาก NBC ไดรับเปนตัวแทนโฆษณาใน Website ของสายธุรกิจสื่อสิ่งพิมพในกลุมบริษัทดวย ประกอบ
กับมีรายไดจากสื่อรูปแบบใหมจากชองทางใหม ๆ เพ่ิมขึ้น 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 
และคาใชจายในการขายและบริหารดังน้ี 

คาใชจายสวนตนทุนการใหบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุ  ในป 2556 รวม 487 ลานบาท ลดลง 10% เมื่อ
เทียบกับปกอนที่เทากับ 540 ลานบาท สาเหตุหลักที่ลดลง เน่ืองจากยกเลิกการผลิตรายการ 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 เพ่ิมขึ้น 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  ใกลเคียงปกอนที่มีกําไรข้ันตน 27%  

กําไรสุทธิ  ของธุรกิจโทรทัศน วิทยุ และสื่อรูปแบบใหมป 2556 มีผลกําไรสุทธิ 45 ลานบาท ลดลง 6% จากปกอนที่
เทากับ 48 ลานบาท  โดยแบงเปนสวนของกําไรสุทธิของ NBC (เฉพาะบริษัท) 51 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6% จากป
กอนที่เทากับ 48 ลานบาท สวน NNV ขาดทุนสุทธิ 7 ลานบาท เน่ืองจากเพ่ิงโอนธุรกิจทีวีดาวเทียมจากบริษัทแม
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 เพ่ิมขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปกอน 
เน่ืองจากการรับบริการขนสงภายนอกเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจะพิจารณาเฉพาะลูกคาที่สามารถสรางกําไรไดในระดับที่
นาพอใจ สําหรับโครงสรางรายไดแบงเปนรายไดจากการใหบริการบริษัทในเครือ และบริษัทภายนอก ในสัดสวน 
70% ตอ 30% ตามลําดับ หากไมรวมรายการระหวางบริษัทในเครือแลว ป 2556 NML มีรายไดจากการรับบริการ
ขนสงสินคาภายนอก 91 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 23% จากปกอนที่เทากับ 74 ลานบาท คิดเปน 3% ของรายไดจากการขาย
และบริการตามงบการเงินรวม โดยในป 2556  มีลูกคาที่ยังคงใชบริการขนสงตอเน่ืองไดแก การสงหนังสือให
สมาชิก True Vision การแจก ใบปลิว เทสโกโลตัส   McDonald  IKEA  เปนตน 
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คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจรับบริการขนสง ในป 2556 รวม 201 ลานบาท ลดลง 12% จากปกอน เน่ืองจาก
การควบคุมและลดตนทุนคาเช้ือเพลิง และการวาจางรถรับจางภายนอกที่ลดลง 13%  โครงสรางตนทุนขายสวน
ใหญคือคาเชารถ คานํ้ามัน มีสัดสวนรวม 64% สวนเงินเดือนคาจาง สวัสดิการของพนักงานบริการขนสง  มี
สดัสวน 29% ของตนทุนขาย 

คาใชจายในการขายและบริหาร  ในป 2556 เทากับ 25 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 31% จากปกอนที่เทากับ 19 ลานบาท สวน
ใหญเพ่ิมขึ้นจาก คาใชจายเงินเดือนและสวัสดิการ ที่ใหผลตอบแทนโบนัสแกพนักงานเพ่ิมขึ้นจากผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น      

ผลการดําเนินงาน:- 

กําไรขั้นตน   ของธุรกิจรับบริการขนสงป 2556 มีกําไรข้ันตน 48 ลานบาท สูงขึ้น 269% จากปกอน โดยปกอนมี
กําไรข้ันตน 13 ลานบาท เน่ืองจากรายไดที่เพ่ิมขึ้น 3% ประกอบกับสามารถควบคุมตนทุนไดลดลงถึง 12%  

กําไรสุทธิ  ของธุรกิจรับบริการขนสงป 2556 มีผลกําไรสุทธิ 20.1 ลานบาท ในขณะที่ปกอนขาดทุนสุทธิ 4.7ลาน
บาท เปนผลมาจากการควบคุมตนทุนการใหบริการอยางตอเน่ือง   

ธุรกิจมหาวิทยาลัย   

อยูภายใตการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเนช่ัน ซึ่งถือใบอนุญาตโดยบริษัทเนช่ัน 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 โดยรายไดรวมเพ่ิมขึ้น 45 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 36 
ลานบาท  เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจากคณะนิเทศศาสตร ของศูนยบางนาท่ีรับนักศึกษาเปนป
ที่ 3  โดยปการศึกษา 2556 มีนักศึกษารวม 1,107 คน เปนนักศีกษาที่ศูนยลําปาง 617 คน และศูนยบางนา 490 คน   
จํานวนนักศึกษารวมเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 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 เพ่ิมขึ้น 31% จากปกอนที่เทากับ 42 ลานบาท 
(เน่ืองจากปกอนคิดผลการดําเนินงาน 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%  เน่ืองจากรายไดเพ่ิมขึ้นจากนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
สามารถควบคุมตนทุนไดลดลง 5%  

กําไรสุทธิ  ของธุรกิจมหาวิทยาลัยป 2556 ขาดทุนสุทธิ 11 ลานบาท ซึ่งผลขาดทุนสุทธิลดลงมากจากปกอนที่
ขาดทุนสุทธิ 34 ลานบาท อยางไรก็ตามการขาดทุนสวนหน่ึงมาจากคาเสื่อมราคา เน่ืองจากมีการลงทุนในอุปกรณ 
ปรับปรุงอาคารสถานที่ในป 2555 สงผลใหคาเสื่อมราคาคอนขางสูงคือปละประมาณ 14 ลานบาท ดังน้ันหากไม
รวมคาเสื่อมราคา ธุรกิจมหาวิทยาลัยจะมีกําไรสุทธิกอนคาเสื่อมราคาประมาณ 3 ลานบาท   

ฐานะการเงิน ณ 31ธันวาคม 2556 
งบดุลรวม สิ้นสุด 31ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับป  2555 
สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 5,353 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,201 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 4,152 ลาน
บาท โดยมีรายการที่เปล่ียนแปลงที่เปนสาระสําคัญดังน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 1,468 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนมากถึง 1,289 
ลาบาท โดยปกอนเทากับ 179 ลานบาท  แบงเปนรายการเงินฝากธนาคารของ NMG 19 ลานบาท ของกลุมธุรกิจ
สื่อการศึกษาและบันเทิง 303ลานบาท และธุรกิจสื่อโทรทัศน 1,089 ลานบาทโดยสวนใหญเปนเงินฝากธนาคารที่
กลุมบริษัทไดจากการเพ่ิมทุนในชวงกลางป 2556 และนําฝากธนาคารและสถาบันการเงินไวกอนที่จะใชลงทุนใน
โครงการทีวีดิจิตัลและธุรกิจที่เก่ียวของ ในป 2557   

เงินลงทุนชั่วคราว เทากับ 138 ลานบาท ในขณะที่ปกอนไมมี เน่ืองจากในระหวางป 2556 จากการที่บริษัทยอยคือ 
NBC และ NINE เพ่ิมทุนจึงจัดสรรการฝากบางสวนเปนเงินลงทุนในระยะ 4-6  เดือน โดยเปนของ NBC 118 ลาน
บาท และของ NINE 20 ลานบาท 

ลูกหน้ีการคา-สุทธิ (ไมรวมลูกหน้ีการคาในกิจการที่เก่ียวของกัน) เทากับ 673 ลานบาท ลดลง 12% จากปกอนที่
เทากับ 769 ลานบาท เน่ืองจากรายไดที่เพ่ิมขึ้น โดยบริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของป 2556 เทากับ 107 วัน 
ใกลเคียงกับปกอนที่เทากับ 106 วัน   

ลูกหน้ีบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ-สุทธิ  หลังหักสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและคาเผ่ือสินคารับคืน
เทากับ  84 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 79 ลานบาท  จากรายการลูกหน้ีการคากิจการที่ควบคุม
รวมกัน (NEE) ที่สวนใหญเปนรายการคางชําระคาผลิตหนังสือกับบริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด(NED)  
รายไดคางรับ  เทากับ 165 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 23 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 143 ลานบาท  รายไดคางรับสวนใหญ
เกิดจากธุรกิจโทรทัศนที่เปนรายการสัญญาโฆษณาที่คาบเก่ียวระหวางป และยังไมออกใบแจงหน้ี นอกจากน้ียังเกิด
จากรายไดโครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ซึ่งมีการใหบริการบางสวนแลว แตจะออกใบแจงหน้ีเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ  ทั้งน้ีสวนใหญเปนลูกคากลุมราชการ และรัฐวิสหกิจ ที่มีขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสาร
กอนรับงาน 
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สินคาคงเหลือ  เทากับ 274 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 27 ลานบาทจากปกอน  ประกอบดวย   รายการสินคาสําเร็จรูปของ
ธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง จํานวน 147 ลานบาท และรายการวัตถุดิบหลักคือ Newsprint  ใน NMG 78 ลาน
บาท   และวัตถุดิบของธุรกิจโรงพิมพ 30 ลานบาท ทั้งน้ีเมื่อคํานวณระยะเวลาเก็บวัตถุดิบ เฉพาะ Newsprint  ณ 
31 ธันวาคม 2556 เทากับ  73 วัน ทั้งน้ีคํานวณจากสวนของตนทุนขายเฉพาะที่เปนตนทุนกระดาษ ซึ่งคิดเปน
สัดสวน 22% ของตนทุนขายรวมแตหากคํานวณตนทุนขายและสินคาคงเหลือตามงบการเงินรวม  จะมีระยะเวลา
การขายสินคาคงเหลือเทากับ 52 วัน เพ่ิมขึ้น 4  วันจากปกอนที่เทากับ 48 วัน  

เงินประกันการประมูลในใบอนุญาตของทีวีดิจิตัล เ ทากับ 74 ลานบาท เกิดจากการท่ีบริษัทยอยไดเขารวมประมูล
ทีวีดิจิตัลตามเกณฑ กสทช  รวม 3 บริษัท  ซึ่งตองชําระเงินประกันการเขารวมประมูลในอัตรา 10% ของราคา
ประมูลขั้นตํ่า ประกอบดวย ในหมวดหมูทั่วไปความคมชัดปกติ  38 ลานบาท ประมูลโดย บริษัทบางคอก บิส
สิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (NMG ถือหุนทางออม 99.99% )  หมวดหมูขาวสารและสาระ  22 ลานบาท ประมูล
โดย บริษัทเอ็นบีซี เน็ควิช่ัน จํากัด (NMG ถือหุนทางออม 71.3%)  และหมวดหมูเด็ก เยาวชนและครอบครัว 14 
ลานบาท ประมูลโดยบริษัทเนช่ัน คิดส จํากัด (NMG ถือหุนทางออม 83.75%)  

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน เทากับ 184 ลานบาท  ลดลง 20 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 204 ลานบาท 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นประกอบดวย รายการภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 40 ลานบาท  คาใชจายจายลวงหนา 44 
ลานบาท ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 67 ลานบาท เงินทดลองจายพนักงาน 7 ลานบาท และลูกหน้ีอื่นสุทธิจาก
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 6  ลานบาท รายการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นที่ลดลงมาจากรายการการใชรายการภาษีเงินได
ถูกหัก ณ ที่จายในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล  

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวม กิจการท่ีเก่ียวของกัน และบริษัทอ่ืน รวม 59 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2 ลานบาท จาก
ปกอนที่เทากับ 57 ลานบาท  ประกอบดวยรายการเงินลงทุนในบริษัทรวม คือ บริษัทโยมิอูริ เนช่ัน อินฟอรเมช่ัน 
เซอรวิส จํากัด รวม 28 ลานบาท และเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ หลายบริษัท เพ่ือ
ประโยชนในการเขาหาแหลงขาวรวม 31 ลานบาท  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ เทากับ 1,778 ลานบาท ลดลง 209 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 1,987 ลานบาท 
สาเหตุหลักจากตัดคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณในระหวางป 2556 รวม 215 ลานบาท สําหรับรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ เปนที่ดินและสวนปรับปรุงสินทรัพยเชา (อาคารสํานักงาน)รวมจํานวน 537  ลานบาท (30%)  
และเปนของบริษัทยอยกลุมธุรกิจใหบริการงานพิมพ  (โรงพิมพ) จํานวน 854 ลานบาท (48%) ของธุรกิจสื่อ
โทรทัศน 111 ลานบาท (6%)  และเปนของ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 245 ลานบาท (14%)  

สินทรัพยไมมีตัวตน เทากับ 84 ลานบาท ลดลง 20 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 104 ลานบาท  ประกอบดวย
สินทรัพยประเภทคาลิขสิทธิ์รอตัดบัญชีของกลุมธุรกิจเพ่ือการศึกษาและบันเทิง รายการโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใช
งานทางดานบัญชีการเงิน  ระบบการจองหนาโฆษณา ระบบการจําหนายสิ่งพิมพ  ระบบ Work Flow ระบบที่
รองรับธุรกิจ New Media เปนตน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี เทากับ 99 ลานบาท ลดลง 13 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 112 ลานบาท  
เน่ืองจากมีการใชประโยชนในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับรายการน้ีเปนสินทรัพยของ NMG  55 
ลานบาท ของกลุมบริษัทยอยในธุรกิจสิ่งพิมพรวม 14 ลานบาท ของบริษัทยอยในกลุมธุรกิจกลุมเพ่ือการศึกษา
และบันเทิง (กลุม NINE) เทากับ15 ลานบาท และเปนของกลุมสื่อกระจายภาพและเสียง 8 ลานบาท  
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สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 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 นอกจากน้ีประกอบดวย คาสิทธิสมาชิกสนามกอลฟ  9 ลานบาท เงินมัดจํา 17 ลานบาท เปนตน  

หน้ีสินรวม  เทากับ 1,568 ลานบาท ลดลง 947 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 2,515ลานบาท โดยสรุปรายการท่ี
เปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญดังน้ี 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ  294 ลานบาท ลดลง 426 ลานบาทจากปกอนที่
เทากับ 720 ลานบาท  เน่ืองจากไดใชเงินที่ไดรับจากการเพ่ิมทุนมาชําระคืนเงินกูระยะสั้นเปนการช่ัวคราวเพื่อลด
คาใชจายดอกเบี้ย กอนที่จะใชลงทุนในป 2557  

เจาหน้ีการคา เทากับ 120 ลานบาท  ลดลงจากปกอนที่เทากับ 167 ลานบาท เมื่อคํานวณระยะเวลาชําระหน้ีในป 
2556 เฉล่ียเทากับ  61 วัน ลดลง 7 วัน จากปกอนที่เทากับ 68 วัน  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  เทากับ 273 ลานบาท ลดลง 349 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 622 ลาน
บาท  เน่ืองจากการชําระคืนเงินกูระยะยาวในระหวางป    

โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 คงเหลือเงินกูระยะยาวและกําหนดชําระเงิน ดังน้ี 

 สัญญาเงินใหกูรวมกับสถาบันการเงินในประเทศ 2 แหง ที่ทําสัญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 วงเงิน 300 
ลานบาท ระยะเวลา 4 ป โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนต้ังแต ป 2557-2559 ทั้งน้ีบริษัทไดค้ําประกันเงินกู
ขางตนโดยการจดจํานองที่ดินและเครื่องพิมพของบริษัทกับบริษัทยอย และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัด
ตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเงินกู โดยในเดือนธันวาคม 2556 ไดจายคืนเงินกูกอนกําหนดจากการไดรับเงินปน
ผลจากบริษัทยอย และจากการขายที่ดินที่ไมไดใชงานรวม 45 ลานบาท จึงคงเหลือเงินกูที่จะตองชําระตามเง่ือนไข 
255 ลานบาท โดนทยอยชําระเปนรายเดือนต้ังแต มกราคม 2557- กรกฎาคม 2559  
 วงเงินของบริษัทยอย  WPS ตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง  คงคาง 21 
ลานบาท โดยกําหนดชําระเงินตนเปนรายเดือนในจํานวนเงินเดือนละ 2.85 ลานบาท สิ้นสุด กรกฎาคม 2557   
 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน  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 เพ่ิมขึ้น 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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หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 347 ลานบาท  ลดลง 43 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 
390 ลานบาท   ประกอบดวยรายการเงินรับลวงหนา จากคาสมาชิกสิ่งพิมพที่รับเปนรายป และตองทยอยบันทึก
รายไดตามระยะเวลา คงคาง 180 ลานบาท นอกจากน้ีประกอบดวยรายการหลักไดแก ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนด
ชําระ 122 ลานบาท เจาหน้ีอื่น 20  ลานบาท เจาหน้ีกรมสรรพากร 11 ลานบาท  

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2556  เทากับ 134 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 52 ลานบาท จากป
กอนที่เทากับ 82 ลานบาท เน่ืองจากไดคํานวณรวมโครงการใหสิทธิซื้อหุนแกพนักงาน (ESOP) ที่เริ่มโครงการใน
ป 2556  ทั้งน้ีภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเปนรายการของ NMG 36 ลานบาท และของบริษัทยอยรวม 98 
ลานบาท   ทั้งน้ีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงานที่เริ่มใชต้ังแตป 2554   

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน   ณ 31 ธันวาคม 2556   เทากับ 147 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 150 
ลานบาท รายการหลัก เปนรายการเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น 110  ลานบาทท่ีบริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับ
บริษัทในประเทศแหงหน่ึง เพ่ือใหโฆษณาและบริการ โดยไดใหบริษัทกูเงินจํานวน 150 ลานบาท และจะจายคืน
เงินกูโดยนํามาหักจากเงินรับคาโฆษณาสุทธิ โดยระหวางป 2556 ไดจายคืนเงินกูรวม 6 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน เทากับ 3,785 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,148 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 1,637 ลานบาท  มาจาก 

กําไรสุทธิของป 2556 เทากับ 252 ลานบาท และกําไรท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 26 ลานบาท รวม
เปนกําไรสุทธิทั้งปรวม 278 ลานบาท และรายการปรับปรุงกําไรจากทางบัญชี ไดแกขาดทุนจากการประมาณการ
ผลประโยชนพนักงาน 45 ลานบาท การกลับรายการภาษีเงินได 8 ลานบาท  

และในระหวางป 2556  NMG ไดขออนุมติผุถือหุนในการเพ่ิมทุนจํานวน 1,647.74 ลานบาท  เปนการเพ่ิมทุน จาก
การใชสิทธิผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ในราคาเพ่ิมทุนหุนละ 1.00 บาท  ไดเงินครบทั้ง 
1,647.74 ลานบาท  โดยผูถือหุนที่ใชสิทธิเพ่ิมทุนจะไดใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หุนใหม ตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เพ่ือใชสิทธิซื้อหุนบริษัทไดในราคา 1.00 บาท ระยะเวลา 5 ป กําหนดการใชสิทธิปละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน  
และ ธันวาคมของทุกป ต้ังแตธันวาคม 2556 ถึงมิถุนายน 2561  

ในเดือนพฤศจิกายน  2556  มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย (ESOP)  ใชสิทธิรวม 6.64 ลานหนวย ในราคาหุนละ 1 บาท รวม 6.64 ลานบาท จากจํานวน
ใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมด 82.38 ลานหนวย คงเหลืออีก 75.74 ลานหนวย 

ในเดือนธันวาคม 2556  มีการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (NMG-W3) จํานวน 1.88 ลานหนวย เพ่ือใช
สิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุนจํานวน 1.88 ลานหุน ในราคาหุนละ 1 บาท  จากจํานวนสิทธิทั้งหมด 1,645.86 ลานหนวย  

กําไรสะสม  659 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 215 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 444 ลานบาท   เกิดจาก กําไรสุทธิของป 2556 
ที่รวมสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม รวม  278 ลานบาท และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -41 ลานบาท   
และรายการการไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุมไมเปล่ียนแปลง 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 (การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน) 12 ลานบาท กําไรสะสม 659 ลานบาท และ 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 477  ลานบาท 

ภาระผูกพัน ณ 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานรวม 241 ลานบาท
ประกอบดวยสัญญาเชาและบริการสํานักงานในระยะเวลา 2-3 ป สิ้นสุด พฤศจิกายน 2557  โดยมีเง่ือนไขตอายุ
สัญญาได  และมีสวนของบริษัทยอยที่ทําสัญญาซื้อขาวตางประเทศ  เปนระยะเวลา 5 ป  สิ้นสุดสัญญา 31 
พฤษภาคม 2559 นอกจากน้ีมีสัญญาบริการสงสัญญาณโทรทัศนดาวเทียมอายุสัญญา 5-10 ปรวม 5 สัญญา โดยจะ
ครบอายุสัญญาในระหวางป 2559-2563  

  นอกจากน้ีบริษัทยังมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ําประกันธนาคารของบริษัทและบริษัทยอยรวม 26.5 ลานบาท 

เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (พันบาท)  

บริษัทรวม การถือหุน ทุนชําระ
แลว 

เงินลงทุน กําไร ของเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

มูลคาเงินลงทุน 

31 ธ.ค. 2556 

บริษัท  โยมิอูริ - เนช่ัน อินฟอรเมช่ัน 
เซอรวิส  จํากัด 45.00% 

 
4,000 1,800 25,991 27,791 

รวม     27,791 

งบกระแสเงินสดรวม ณ 31ธันวาคม  2556  
งบกระแสเงินสดประจําปสิ้นสุด 31ธันวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานเทากับ 679 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 41 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 638 ลานบาทเน่ืองจาก
ผลการดําเนินงานของธุรกิจในภาพรวมมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 39%    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน  

ในป 2556 มาจากกําไรสุทธิ 278 ลานบาท กระทบรายการที่ไมใชเงินสด และรายการที่ไมใชกิจกรรมดําเนินงานดังน้ี 

  บวกกลับดวยคาใชจายที่ไมใชเงินสด รวม 295 ลานบาท ประกอบดวย คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนายรวม 270 ลานบาท   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 11 ลานบาท การจายโดยการใชหุนเปนเกณฑ 
(ESOP) 14 ลานบาท    

 ปรับปรุงรายการท่ีไมใชกิจกรรมดําเนินงาน รวม 121 ลานบาท ประกอบดวย รายการบวกกลับ
ตนทุนทางการเงิน 77 ลานบาท  รายการหักดอกเบี้ยรับ 27 ลานบาท  รายการบวกภาษีเงินได 71 ลานบาท  

 หักรายไดหรือกําไรที่ไมไดมาจากการดําเนินงานรวม  15 ลานบาท ไดแก  การกลับรายการขาดทุน
จากสินคาลาสมัย -8 ลานบาท เน่ืองจากในระหวางปสามารถขายสินคาที่เคยต้ังสํารองได  กําไรจากการจําหนาย
อุปกรณ -6 ลานบาท สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -0.8  ลานบาท 

 เมื่อปรับปรุงรายการดังกลาวขางตน  กลุมบริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานกอนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานรวม  679 ลานบาท  เมื่อกระทบกับรายการเปล่ียนแปลงใน
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สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานที่เปนรายการเงินสดใชไปรวม -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
การขายท่ีดินที่ไมไดใชงาน อุปกรณและยานพาหนะรวม 51 ลานบาท ในขณะที่มีรายการเงินสดจายเพ่ือซื้อ
ปรับปรุงอาคาร สตูดิโอ พาหนะและอุปกรณรวม 45 ลานบาท ซื้อสินทรัพยที่ไมมีตัวตน ไดแก คาลิขสิทธิ์ของบรํษ
ทยอยรวม 31 ลานบาท และลงทุนเพ่ิมทุนในบริษัทเนช่ันยู 130 ลานบาท และลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวระยะเวลา 
4-6 เดือน 138 ลานบาท และจายเงินประกันคาประมูลใบอนุญาตทวีีดิจิตัล 74 ลานบาท    

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในป 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 773 ลาน
บาท โดยในระหวางปไดเงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนสุทธิจากคาใชจาย 1,646 ลานบาท เงินสดรับจาก
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานและผูถือหุนรวม 8 ลานบาท  ขณะเดียวกันไดใชเงินเพ่ือชําระคืนเงิน
กูยืมระยะยาวตามขอตกลงแกสถาบันการเงินรวม 352 ลานบาท คืนเงินกูระยะสั้นช่ัวคราว 426 ลานบาท  คืน
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 36 ลานบาท  ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวในบริษัทอื่น 6 ลานบาท   จายดอกเบี้ยรวม 43 
ลานบาท  และบริษัทยอยจายเงินปนผลใหผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 17 ลานบาท    

รวมกระแสเงินสดท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน, กิจกรรมลงทุน, และกิจกรรมการจัดหาเงิน  สําหรับป2556 มี
จํานวนเพ่ิมขึ้น 1,289 ลานบาท   เมื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2556 จํานวน 179 ลานบาท 
ทําใหมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31ธันวาคม 2556 เทากับ 1,468 ลานบาท  

การเปล่ียนแปลงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

สําหรับผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 

1. อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราสวนสภาพคลอง ณ 31ธันวาคม 2556 เทากับ 2.72 เทา เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1.89 เทา เน่ืองจากมี
สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีเพ่ิมขึ้นมากจากการเพ่ิมทุนในระหวางป 2556 
และดวยเหตุผลเดียวกันทําให อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31ธันวาคม 2556 เทากับ 2.02 เทา เพ่ิมขึ้น 1.54 
เทาจากปกอนที่เทากับ 0.48 เทา 
 Cash Cycleในป 2556 บริษัทมรีะยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 81 วัน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 10 วัน 
ประกอบดวยระยะเวลาในการเก็บหน้ี 91 วัน ใกลเคียงกับปกอนที่เทากับ 90 วัน สวนระยะเวลาในการขายสินคา 
เทากับ 52 วัน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 4 วัน  ในขณะที่ระยะเวลาชําระหน้ี 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%  เพ่ิมขึ้น0.89% จากปกอน สวนอัตรากําไรสุทธิเทากับ 
8.22% เพ่ิมขึ้น 2.77% จากจํานวนกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นถึง 49% เมื่อเทียบกับรายไดที่ลดลงเพียง 3% 
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 อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทํากําไร เทากับ 22.17% เพ่ิมขึ้น 1.6% จากปกอน
เน่ืองจากเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานในป 56  เพ่ิมขึ้น 41 ลานบาท เมื่อเทียบกับปกอน    

 อัตราผลผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน ป 2556 เทากับ 6.65% ลดลงจากปกอน  3.68% เน่ืองจากฐานของสวน
ของผูถือหุนที่เพ่ิมขึ้นมากกวาปกอน 1.3  เทา เน่ืองจากการเพ่ิมทุนในระหวางป 2556     

3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของ ป 2556  เทากับ 5.30% เพ่ิมขึ้น 1.1% จากปกอนสวนอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยถาวรเทากับ 27.74% เพ่ิมขึ้น 4.5% จากปกอน เน่ืองจากกําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นมาก สวนอัตราหมุนของ
สินทรัพยเทากับ 0.64 เทา เพ่ิมขึ้น 0.16 เทา จากปกอน 

4.อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 

อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (Total Liabilities to Equity Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2556  เทากับ 0.41 
เทา เพ่ิมขึ้น 1.13 เทาจากปกอน เน่ืองจากสวนของผูถือหุนที่เพ่ิมขึ้นจากการเพิ่มทุนและจากผลกําไรสุทธิใน
ระหวางป และดวยเหตุผลเดียวกันทําให บริษัทมี อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน หรือ 
Debts to Equity Ratio ณ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 0.15 เทา   

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในป 2556  เทากับ 10.78 เทา เพ่ิมขึ้น 3.43 เทาจากปกอน เน่ืองจากป 
2556   บริษัทมีคาใชจายดอกเบี้ยลดลงถึง 34 ลานบาท จากการชําระคืนเงินกูระยะยาวตามกําหนด และจากการนํา
เงินเพ่ิมทุนมาชําระคืนเงินกูระยะสั้น และดวยเหตุผลเดียวกันทําให  อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ีย กอนภาษี ตอ
ดอกเบี้ยจาย เทากับ 5.54 เทา เพ่ิมขึ้น 2.16 เทา 

 อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เทากับ 0.79 เทา ลดลง 0.2 เทาจากปกอน เน่ืองจากในปที่ผาน
มามีรายการจายคืนเงินกูระยะสั้นจากการเพ่ิมทุนถึง 426 ลานบาท  

ความเหมาะสมของโครงสรางทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1,751 ลานบาท กําไรสะสมท่ีแบงเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย 12 ลานบาท และกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร 648 ลานบาท และรายการองคประกอบอื่นในสวน
ของผูถือหุน ที่เกิดจากผลตางของการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 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 เปนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 29% ตอ 71% หรือมี
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม เทากับ  0.41 เทา และ D/E Ratio (เฉพาะหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย) 
เทากับ  0.15 เทา ซึ่งเปนโครงการของเงินทุนที่แข็งแรงมาก เน่ืองจากฐานสวนของผูถือหุนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือสํารอง
สําหรับการขยายกิจการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตัลในป 2557 

บริษัทมีหน้ีสินรวม 1,568 ลานบาท แบงเปนสวนของหน้ีสินหมุนเวียน และหน้ีสินระยะยาว จํานวน 1,129 ลาน
บาท และ 440 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวน 72% ตอ 28% ลดลงจากปกอน โดยสัดสวนของหน้ีสิน
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หมุนเวียนคอนขางสูงเน่ืองจาก มีภาระหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เชน รายการภาษีหัก ณ ที่จาย คาใชจายคางจาย 
ในขณะที่หน้ีสินระยะยาวมีจํานวนลดลงจากการทยอยชําระคืนเงินก็ระยะยาวตามกําหนด   

โดย ณ 31ธันวาคม 2556 จากงบการเงินรวม บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 295
ลานบาท (ลดลงจากปกอน 425 ลานบาท) เงินกูระยะยาวจํานวน 272 ลานบาท หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 14 
ลานบาท แบงเปนสวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 31 ธันวาคม 2557 รวมเทากับ 128 ลานบาท และสวนที่ถึง
กําหนดชําระต้ังแตป 2558-2559 เทากับ 158 ลานบาท  

13.5 ปจจัยความเสี่ยง 
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวของซึ่งมีอาจผลกระทบตอการดําเนินงาน   ซึ่งบริษัทไดมี

มาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี   

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา 

 เน่ืองดวยรายไดหลักของบริษัทมาจากธุรกิจหนังสือพิมพ ซึ่งรายไดหลักของธุรกิจประเภทน้ีมาจาก

รายไดคาโฆษณา โดยป 2556 บริษัทมีรายไดจากการขายโฆษณารวมเทากับ 1,952 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นรอยละ 4  เมื่อ

เทียบกับปกอนที่รายไดจากการขายโฆษณาเทากับ 1,882 ลานบาท  โดยรายไดจากการขายโฆษณาคิดเปนรอยละ 

68  ของรายไดจาการขายและบริการรวม  ในขณะที่โครงสรางตนทุนสวนใหญเปนตนทุนคงที่ ผลการดําเนินงาน

ของบริษัทจึงขึ้นอยูกับภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ทั้งน้ีคาใชจายดานการโฆษณาจะผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจ  

หากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมขยายตัว จะสงผลใหมีการใชงบโฆษณาผานสื่อ ตาง ๆ มากขึ้น      อยางไรก็

ตามหากภาวะเศรษฐกิจมีการชลอตัวก็จะสงผลถึงอุตสาหกรรมโฆษณา ในทางตรงกันขามเชนเดียวกัน  ดังน้ันเพ่ือ

ลดผลกระทบจากความไมแนนอนจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงไดมีการกําหนดแผนกลยุทธของทุกหนวยธุรกิจ

และบริษัทในกลุมใหสอดรับกับนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการ

ขยายรักษาความสามารถเชิงแขงขัน มาใชเพ่ือที่จะลดความเสี่ยงหรือผลกระทบดังกลาวที่จะเกิดขึ้น ดวยการใช

ความไดเปรียบจากการท่ีบริษัทมีชองทางการเผยแพรสินคาและบริการผานสื่อประเภทตาง ๆ ที่หลากหลาย ดวย

การผสมผสานทุกสื่อเขาดวยกัน เพ่ือตอบสนองความตองการดานการตลาด กลายเปนTotal Media Solution แกผู

ลงโฆษณา ตลอดจนการนําสื่อแบบเดิมกาวเขาสูเทคโนโลยี่ใหม ๆ ในทุก แพลตฟอรม โดยคํานึงถึงเน้ือหาที่สอด

รับและเปนไปไดของธุรกิจ ใหครอบคลุมทุกกลุมผูรับสื่อเพ่ือใหไดเปรียบคูแขงในตลาด รวมถึงเนนการหารายได

โดยสรางสรรคกิจกรรม Below-the-Line ใหกับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชนใหมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมสัมมนา

ใหกับลูกคารายใหญ ซึ่งจะสามารถชวยเสริมสรางประสิทธิภาพทางดานรายไดไมใหลดลง  ขณะเดียวกันยังคงให

ความสําคัญกับการบริหารจัดการคาใชจายอยางรัดกุมและเหมาะสม  

  ทั้งน้ีเน่ืองจากจากสื่อโทรทัศนมีสวนแบงรายไดของอุตสาหรรมโฆษณาสูงสุดมากถึงรอยละ 58  ของ

คาใชจายโฆษณารวม 1.19 แสนลานบาท ซึ่งมากกวารายไดคาโฆษณาจากสิ่งพิมพประมาณ 4 เทา   อีกทั้งโฆษณา

ในสื่อสิ่งพิมพที่ผานมาก็อยูในภาวะชลอตัว   จากสถานการณดังกลาว กลุมบริษัทจึงไดปรับทิศทางธุรกิจดวยการ
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มุงเขาสูธุรกิจโทรทัศน โดยเริ่มจากสถานีโทรทัศนที่แพรภาพบนสัญญาณดาวเทียม และเคเบิ้ล  คือ ชอง เนช่ัน ทีวี ( 

เนช่ัน แชนแนล)  , ชอง กรุงเทพธุรกิจทีวี สถานีขาวธุรกิจและการลงทุน ,  คมชัดลึก ทีวี , และ ชอง คิดโซนทีวี 

(KidZone TV) ชองทีวีในรูปแบบ Kid Edutainment   และไดขยายเขาสูธุรกิจทีวีดิจิตอลที่มีการเปดประมูลไปเมื่อ

ปลายเดือน ธันวาคม 2556  โดยกลุมบริษัทไดชนะการประมูลใบอนุญาตใชคล่ืนความถ่ี  2 ประเภท  คือ ใบอนุญาต

ใหใชคล่ืนความถ่ีในหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ  และ ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี ในหมวดหมูขาวสาร

และสาระ   โดยทีวีดิจิตอลถือเปนสื่อที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และเปนตลาดที่มีเม็ดเงินโฆษณาสูงกวาทีวี

ดาวเทียม  ดังน้ันจะทําใหบริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงจากผลกระทบที่สื่อใหมอาจจะเขามาทดแทนธุรกิจ

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 ความเส่ียงจากกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

 เน่ืองดวยบริษัททําธุรกิจสื่อครบวงจร บริษัทไดมีการแบงโครงสรางการดําเนินธุรกิจใหมีความชัดเจน

เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน  และการประเมินผลงานตามยุทธศาสตรเชิงเปาหมาย (Target-Based 

Strategy) ใหสอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศนขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการรักษา

ความสามารถเชิงการแขงขัน และนําความไดเปรียบในทางการแขงขัน มาใชในการขยายธุรกิจ และสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับธุรกิจ โดยแยกกลุมธุรกิจไดดังน้ี สื่อสิ่งพิมพ และโฆษณา ไดแก  บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด มีสื่อหลัก

คือ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จํากัด มีสื่อหลักคือ หนังสือพิมพ คมชัดลึก และ บริษัท 

เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด มีสื่อหลักคือ หนังสือพิมพ เดอะเนช่ัน , ธุรกิจขนสง, ธุรกิจโรงพิมพ ,ธุรกิจกระจายภาพ

และเสียง ที่วางธุรกิจเปน Content Provider , ธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ, ธุรกิจดานการศึกษา และ 

ธุรกิจทีวีดาวเทียม รวมถึงไดขยายเขาสูธุรกิจทีวีดิจิตอล ที่กลุมบริษัทไดชนะการประมูลใบอนุญาตใชคล่ืนความถ่ี 2 

ประเภท คือ ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถึ่ในหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ  (SD วาไรต้ี)  ดําเนินงานโดย 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด (บริษัทยอยของ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด)  และ ใบอนุญาต

ใหใชคล่ืนความถี่ ในหมวดหมูขาวสารและสาระ (SD ขาว)  ดําเนินงานโดย บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ วิช่ัน จํากัด 

บริษทัยอยของ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

 ทั้งน้ีการแยกเปนบริษัทยอยเพื่อใหการประกอบธุรกิจในอนาคตเกิดประโยชนสูงสุดรวมทั้งทําใหเกิด

ความชัดเจนในดานความสัมพันธกับบริษัทแม และการบริหารท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังน้ันหากไมมีการบริหารการ

จัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดความไมสอดคลองกัน

ระหวางทิศทางกลยุทธของบริษัท รวมท้ังความขัดแยงทางผลประโยชนอาจทําใหเกิดการแขงขันกันเองระหวาง

บริษัทในกลุม ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของบริษัท  

 ดังน้ันเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงบริษทัไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการกลุมบริษัท โดยไดจัดทําแผนกล

ยุทธของทุกหนวยธุรกิจและบริษัทในกลุมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มุงเนนการรักษาความสามารถเชิงแขงขัน
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และนําความไดเปรียบในทางการแขงขันดังกลาวมาใชในการลงทุนขยายธุรกิจ และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ  

รวมท้ังยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน โดยบริษัทไดแตงต้ัง

ผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการบริหารในบริษัทที่บริษัทถือหุนอยู เพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยง ในเรื่องนโยบาย กล

ยุทธ และทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสูบริษัทในกลุม และสามารถกํากับดูแลการขยายงานของบริษัทในกลุมให

สอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม  

 สําหรับประโยชนในการแยกหนวยธุรกิจที่มีความแข็งแกรงเปนบริษัทยอยน้ัน จะเปนการขยายธุรกิจ 

และสรางโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ  และเพ่ิมความคลองตัวดานการบริหาร และแข็งแกรงดวยพลังบูรณาการสื่อ

คุณภาพของเครือเนช่ัน จะเปนสวนหน่ึงในการรวมสรางสังคมคุณภาพใหกับประเทศไทยไดอยางยั่งยืน  อยางไรก็

ตามยังมีบริษัทยอยอีกสวนหน่ึงที่ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู ซึ่งบริษัทตองดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดําเนินงานควบคุมคาใชจาย เพ่ือใหทุกหนวยงานเขมแข็ง และสนับสนุนกันและกัน อยางมีประสิทธิภาพตาม

เปาหมาย  

1.3 ความเส่ียงจากการลงทนุในโครงการทีวีดิจิตอล 

 การจัดสรรคล่ืนความถี่สําหรับ “ทีวีดิจิตอล” ของ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   ในป 2556 ถือเปนจุดเปล่ียนสําคัญอีกจุดหน่ึงของอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย เพราะเปนจุดเริ่มตนของระบบใบอนุญาต ภายใตคล่ืนความถี่ใหม จากที่ถูกผูกขาดโดยระบบทีวีของ 

รัฐ-สัมปทานของรัฐ ในทีวีอานาล็อก (Analog) เดิมมาหลายสิบป การเปล่ียนผานมาสูระบบใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 

จะเปนโอกาสใหกลุมทุนหนาใหมเขามารวมดําเนินธุรกิจโทรทัศน แบบฟรีทีวี (Free-to-air) มากขึ้น   ซึ่งทีวีดิจิตอล

เปนสื่อที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางกวางขวาง  และเปนสื่อที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต  เพราะสื่อโทรทัศน

เปนสื่อที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีอัตราการเขาถึงประชากรรอยละ 98 เปนแหลงรวมเม็ดเงินจาก

การโฆษณามูลคามหาศาล  

  บริษัทจึงมีแผนการขยายเขาสูธุรกิจทีวีดิจิตอล ดวยการประมูลใบอนุญาตดําเนินธุรกิจดิจิตอลทีวี 

ประเภทหมวดหมูทั่วไป แบบความคมชัดปกติ ( SD Variety)  ผานบริษัทยอยในกลุม  ทําใหบริษัทมีสื่อที่ครบวงจร

ครอบคลุมสื่อทุกชนิด  และเปนการตอยอดธุรกิจปจจุบัน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสเติบโตในระยะยาวของบริษัท  โดย

บริษัทมีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการลงทุนในทีวีดิจิตอล ขึ้นกับปจจัยหลายประการ ไดแก การแขงขัน และการ

ลงทุนที่สูง จากตนทุนการประมูลใบอนุญาต , คาเชาโครงขาย และตนทุนการผลิตรายการ  ดังน้ันเพ่ือบรรเทาความ

เสี่ยงจากการลงทุน กลุมบริษัทไดจัดหาแหลงเงินทุนโดยการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการลงทุนในทีวีดิจิตอล รวม 2,000 

ลานบาท  อีกทั้งการชําระคาประมูล เปนการทยอยชําระ ในระยะเวลา 5 ป  นอกจากนี้ไดเตรียมความพรอมทั้ง

บุคคลากร เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ และเน้ือหาไวพรอมที่จะดําเนินธุรกิจในทันที   ทั้งน้ีบริษัทเช่ือวาใน 3-5 ป

ขางหนาธุรกิจโทรทัศนจะสามารถสรางรายไดหลักใหกับกลุมบริษัทไดเพ่ิมขึ้น 
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2. ความเส่ียงดานการผลิต  ไดแก 

2.1 ความเส่ียงจากการผลิตขาว (Content)  

ในการผลิตสิ่งพิมพ เน้ือหาขาว (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  ซึ่งการไดมาซึ่งเน้ือหาขาวน้ันจะตองประกอบดวยขั้นตอนการ

ผลิตขาวที่เปนระบบและการทํางานที่เปนทีมของกองบรรณาธิการขาว รวมท้ังการพัฒนาบุคคลากรในการจัดทํา 

และนําเสนอขาวซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการทําสื่อ  ดังน้ันกลุมบริษัทจึงมีความเสี่ยงหากเน้ือหาขาว (Content) 

ไมมีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพของสิ่งพิมพของบริษัท   

 ดังน้ันเพ่ือใหขั้นตอนการผลิตเน้ือหามีคุณภาพ และรองรับการเปล่ียนแปลงทิศทางการทํางานใน

อุตสาหกรรมสื่อตามกระแสเทรนดโลกไดอยางรวดเร็ว ทําใหกลุมบริษัทไดพัฒนา Content ไปสูรูปแบบ Multi 

Channel Multi Platform เพ่ือใหตอบโจทยการบริโภคขาวสารท่ีหลากหลายชองทางในปจจุบัน ดวยการพัฒนา

รูปแบบการสรางสรรคเน้ือหาขาวที่เรียกวา  “Convergence Newsroom”  คอนเวอรเจนท นิวสรูม  อีกทั้งยังใชเทค

โนโลยี่ใหม ๆ เขามาชวยในการทํางานใหสะดวกรวดเร็วลดตนทุนการผลิต รวมทั้งอบรมพัฒนาบุคคลากรขาว

อยางตอเน่ือง โดยใหมีทักษะทําขาวแบบ “มัลติ แพลตฟอรม”  โดยนักขาว 1 คนสามารถทํางานขามสื่อไดในตัวเอง   

และสามารถทํางานเปนทีมทดแทนกันได เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคคลากรซึ่งอาจสงผลกระทบกับ

คุณภาพของเน้ือหาขาว 

 2.2 ความเส่ียงดานการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถ   

 เน่ืองจากภาพลักษณของกลุมบริษัท เปนองคกรสื่อสารมวลชนที่ไดรับความยอมรับจากประชาชน ใน

ความเปนมืออาชีพของวงการส่ือสารมวลชน  ซึ่งบุคคลากรเปนปจจัยหลักในการผลิตเน้ือหาที่มีคุณภาพ บริษัทจึง

ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานกองบรรณาธิการ โดยไดเนนการพัฒนาความรูความสามารถ

ในการทํางานเปนทีมโดยไมยึดติดกับตัวบุคคล  สงผลใหความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมีนอยและมีผลกระทบตอ

บริษัทไมมากนัก    โดยปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation, กรุงเทพธุรกิจและ คม ชัด ลึก  

ประกอบดวยผูสื่อขาว  ผูเขียนขาว บรรณาธิการ  ฝายผลิต รวมประมาณ 556 คน ซึ่งแยกอยูในบริษัทยอย สําหรับ

กองบรรณาธิการท่ีเปนศูนยขาวที่ยังสามารถใช Content รวมกันได เชน ศูนยขาวภูมิภาค , ศูนยชางภาพ สํานักขาว

เนช่ัน ยังคงบริหารโดยบริษัท 

 นอกจากฝายกองบรรณาธิการแลว  ผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ของบริษัท ทั้ง ฝายขาย การ

จัดจําหนายและหนวยงานสนับสนุน  ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ ซึ่งทีมงานและ

บุคคลากรสวนน้ีอยูภายใตการบริหารของบริษัทฯ  
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 โดยการดําเนินธุรกิจภายใตภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันสูง จําเปนอยางยิ่งในการเตรียมความพรอม

ใหแก บุคคลากร เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยบริษัทไดจัด

หลักสูตรการอบรมทั้งภายใน และภายนอกใหบุคคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ กาวทันการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี่อยูเสมอ   ตลอดจนการพัฒนาบุคคลากรใหมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับแนวทางการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้น และยังใหความสําคัญตอผลตอบแทนและสวัสดิการ

สําหรับบุคลากรเพ่ือใหเทียบเคียง กับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงการสราง Successor ที่ผูบริหาร

ระดับสูงจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งเปนการกระจาย

อํานาจ และความรับผิดชอบใหผูบริหารในระดับรองลงมา  โดยอยูภายใตโครงสรางที่ใหความสําคัญตอการ

กระจายความรับผิดชอบและภาระหนาที่  มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความคลองตัว มุงเนนประสิทธิภาพในการทํางาน

ใหมีมากขึ้น และลดความซํ้าซอนในระบบการทํางานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง การแขงขัน และความ

หลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันการณ พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ใหแกกลุมเพ่ือสามารถเติบโตได

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน  โดยคงไวซึ่งความนาเช่ือถือ ความซื่อสัตย การรวมมือที่ดี การใหบริการ และความคิด

สรางสรรค  ซึ่งเปน Core Value (คุณคาขององคกร) ของกลุมเนช่ัน 

 ดังน้ันหากบริษัทขาดบุคลากรสําคัญทานใดทานหน่ึงไปจะไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

เน่ืองจากผูบริหารในระดับสูงสุดไดจัดสรรและแบงงานถายทอดตอกันไปถึงผูบริหารในระดับรองลงมา ใน

ขณะเดียวกันการดําเนินธุรกิจยังคงตองรักษาความรวมมือประสานงานกันในทุกสื่อ  เพ่ือสราง Synergy รวมกันใน

การบริหารภาพรวมของธุรกิจในเครือเนช่ัน 

2.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  

 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นในปจจุบัน  นํามาสูการคิดคนนวตกรรมใหม ๆ เชน 

เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital) , การสื่อสารแบบไรสาย (Wireless) ที่ทําใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดอยางไร

ขีดจํากัด ทําใหเกิดธุรกิจ New Media ใหม ๆ ขึ้นมากมาย   สงผลใหมีการนําเสนอขาวสารขอมูลผานสื่อได

หลากหลายมากขึ้น ผูบริโภคขอมูลขาวสารมีทางเลือกในการรับรูขอมูลขาวสารมากมาย  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะ

สงผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจสื่อในปจจุบัน และอนาคต  

 ดังน้ันเพ่ือเปนการลดความเสี่ยง  และการสูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะเปนการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันใหแกองคกร  บริษัทไดพัฒนาระบบ การบริหารฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ และการ

ผลิตขาวโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ือชวยดานความรวดเร็ว และ การผสมผสานสื่อใหม ๆ เขาดวยกันเพ่ือใหมี

ความทันสมัยและสอดรับการเติบโตทางเทคโนโลยีและนิวมีเดีย รวมถึงการบริหารตนทุนและคาใชจาย  โดยจะ

เนนการผสมผสานรูปแบบสื่อและเทคโนโลยี่ไวดวยกัน เพ่ือรองรับความตองการในการรับสารทุกชองทาง ทุก

แพลตฟอรม  ไมวาจะเปน iSnap แอพพลิเคช่ัน ที่ทําลายขอจํากัดของหนังสือพิมพดาน Space ออกไป รวมท้ังเปน

การสรางสรรคหนังสือพิมพใหมีชีวิต ตลอดจนการใชโซเชียลทีวี ซึ่งเปนการผสานเทคโนโลยี บรอดแคส และนิว

มีเดีย เขาไวดวยกัน ซึ่งเปนปรากฏการณใหมของวงการที่นําไปโลกยุคใหม ที่ผูคนสามารถติดตามขาวสารได
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ตลอดเวลา โดยไมมี ไพรไทมอีกตอไป เพ่ือใหสอดรับกับพฤติกรรมการรับขาวสารของผูบริโภคขาวสารใน

ปจจุบัน  และยังคงมีนโยบายที่จะทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับการนําเสนอผานสื่อผสมรูปแบบใหมอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือสรางความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและสั่งสมประสบการณ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการเจาะตลาด

ลูกคาเปาหมายในอนาคต  

2.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักที่สําคัญของธุรกิจหนังสือพิมพคือกระดาษคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 21  ของคาใชจาย

ตนทุนขายตามงบการเงินรวม และคิดเปนรอยละ 67 ของตนทุนวัตถุดิบรวม โดยสัดสวนปริมาณการสั่งซื้อ

กระดาษในปที่ผานมา ระหวางกระดาษนําเขา และการซื้อในประเทศคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 81 ตอ 19  

โดยกระดาษจัดเปนสินคาประเภท Commodity  ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาแปรผันตามความตองการของ

ผูบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผลิต (Demand & Supply) ซึ่งเปนปจจัยหลักในการกําหนดราคาอางอิงใน

ตลาดโลก  ดังน้ันบริษัทจึงมีความเส่ียงจากการผันผวนของราคากระดาษ  ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุน

การผลิตและกําไรสุทธิของบริษัท 

 ทั้งน้ีจากประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพและการติดตามราคากระดาษอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลา

ยาวนาน ทําใหฝายบริหารเขาใจในวงจรของราคากระดาษเปนอยางดี    โดยมีการติดตามและวางแผนการจัดซื้อ

ลวงหนา และ Stock กระดาษในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอตอการผลิต   อยางไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบาย

ควบคุมตนทุนการใชกระดาษอยางเครงครัด เชน การบริหารการวางจุดจําหนายหนังสือที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพ่ือ

ลดปริมาณหนังสือคืน นอกจากน้ีบริษัทไดบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยการทํา Forward Contract ไว

ตามปริมาณกระดาษท่ีสั่งซื้อทันที   ดังน้ันราคากระดาษยังไมมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตของ

บริษัท อยางไรก็ตามบริษัทเฝาติดตามสถานการณราคากระดาษอยางใกลชิด 

3 ความเส่ียงจากการบริหารจัดการ 

3.1 การกําหนดนโยบายของฝายบริหาร  

 ธุรกิจสื่อสารมวลชน เปนสื่อกลางสําคัญในการกระจายขาวสารไปยังประชาชนทั่วไป  ซึ่งมีผลตอการ

ช้ีนําความเห็นใหประชาชนในดานการเมือง เศรษฐกิจ  ดังน้ันธุรกิจสื่อจําเปนตองมีผูบริหารท่ีมีประสบการณ

เช่ียวชาญในสาขาสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีจรรยาบรรณ โปรงใส  ผูบริหารจึง

มีสวนสําคัญตอการกําหนดนโยบาย จุดยืนในการนําเสนอขาวอยางมีจรรยาบรรณ วิธีการเขียนที่นําเสนอขาวที่มี

ความเปนกลาง โดยคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนใหญของบริษัทเล็งเห็นความสําคัญในประเด็นน้ี จึงให

ความสําคัญของการนําเสนอขาว และไมเขามากาวกายนโยบายการนําเสนอขาว แตไดกําหนดแนวทางการนําเสนอ

ขาวของกองบรรณาธิการทุกสื่อในเครือไว ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และคอยกํากับใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว 
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4. ความเส่ียงดานการเงิน  ไดแก 

4.1  ความเส่ียงจากภาระหน้ีสิน  

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 566 ลานบาท โดยเปนสวน

ของเงินกูยืมระยะสั้น ที่เปนเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินเบิกเกินบัญชี ทรัสทรีซิท และต๋ัวสัญญาใชเงินระยะสั้น รวม 

294 ลานบาทมีเงินกูระยะยาว รวม 272 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดชําระใน 1 ป รวม 120  ลานบาท และชําระในป 

2558 – 2559 รวม 152 ลานบาท   

 ทั้งน้ีบริษัทมีความเสี่ยงหากบริษัทไมสามารถชําระหน้ี และไมสามารถรักษาขอกําหนดอัตราสวนทาง

การเงิน รวมถึงขอจํากัดตาง ๆ ที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูดังกลาวได อาจจะสงผลใหเจาหน้ีมีสิทธิสามารถเรียก

ชําระคืนหน้ีไดทันที  เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงบริษัทไดมีการจัดทําประมาณการทางการเงิน โดยมีสมมุติฐานอยู

บนหลักความระมัดระวัง โดยไดนําเสนอแกผูใหกูไดพิจารณาแลว  เพ่ือใหทราบถึงแนวโนมผลการดําเนินงานและ

กระแสเงินสดใหอยูภายใตอัตราสวนทางการเงิน และเง่ือนไขตาง ๆ ตามสัญญา   

4.2 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน  

 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ขึ้นอยูกับปริมาณความตองการในสกุลเงิน

น้ัน ๆ  ดังน้ันอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ จึงมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ  ซึ่งสงผลตอบริษัทในสวน

ของตนทุนการผลิต  เน่ืองจากวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระดาษหนังสือพิมพซึ่งนําเขาจากตางประเทศคิดเปน

รอยละ 67 ของปริมาณกระดาษท่ีใชทั้งหมด และมีตนทุนเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ  บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก

การผันผวนของคาเงินบาทในการซ้ือกระดาษจากตางประเทศ   

ดังน้ันเพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ บริษัทไดทําการ

ปองกันความเสี่ยง โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward Contract) ตามแผนการส่ังซื้อกระดาษ ทั้งน้ียอด

เจาหน้ีคากระดาษตางประเทศ ณ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนรอยละ 6 ของหน้ีสินรวม ซึ่งไมเปนสาระสําคัญที่จะ

กระทบตองบการเงิน หากอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนมาก 

4.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก  

บริษัทมีแหลงเงินทุนภายนอกอื่น ไดแก  วงเงินสินเช่ือจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ   โดย ณ  31  

ธันวาคม  2556  บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินสินเช่ือรวม  1,475 ลานบาท และมียอดใชวงเงินสินเช่ือ 589 ลานบาท  

โดยมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนที่ยังสามารถใชไดอีก 1,161 ลานบาท หรือรอยละ 79 ของวงเงินสินเช่ือรวม ซึ่งแหลง

เงินทุนภายนอกที่เหลือดังกลาว เพียงพอการดําเนินงานของบริษัท 

โดยการประกอบธุรกิจของบริษัท มุงเนนการสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว ทําใหผล

ประกอบการของบริษัทมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง อีกทั้ง มีแผนงานเพ่ือขยายธุรกิจอยางระมัดระวัง และไดจัด

โครงสรางเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญตาง ๆ ใหเหมาะสม บริษัทจึงมีความเช่ือวาจะ
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สามารถจัดหาเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดอยางเพียงพอ ดวยตนทุนทางการเงินที่เหมาะสม    นอกจากน้ี 

บริษัทมีแหลงเงินทุนภายนอกเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 จากการใชสิทธิเพ่ิมทุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (NMG-W3) ที่

บริษัทจัดสรรใหผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน (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 

ถาใชครบเต็มจํานวนบริษัทจะไดรับเงินเพ่ิมทุน รวม 1,647.74 ลานบาท ซึ่งจนถึง 31 ธันวาคม 2556 ใช

สิทธิไปแลว 1,881,570 หนวย คงเหลือ 1,645,858,730 หนวย    

  จากการใชสิทธิเพ่ิมทุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที่จัดสรรใหแก 

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 

ดังน้ันในระยะเวลาดังกลาว คาดวาจะมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ประเภท เต็มจํานวนตามสิทธิที่
ไดรับ  โดยบริษัทสามารถนําแหลงเงินดังกลาวมาใชเพ่ือรองรับการลงทุนเพ่ิมเติม ไดอยางเพียงพอ    

 4.4 ความเส่ียงจากการดอยคาของลูกหน้ีการคา  
 ในการต้ังสํารองหน้ีสูญเปนไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คือบริษัทมีนโยบายการจัดเก็บหน้ีและการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    โดยพิจารณาตามจํานวนหน้ีที่คาดวาจะไม

สามารถเรียกเก็บจากลูกหน้ีไดโดยประมาณการจากฐานะปจจุบันของลูกหน้ีควบคูกับประสบการณในการเรียกเก็บ

หน้ีในอดีต นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามสัดสวนรอยละของรายไดไวที่รอยละ1 

ของรายไดโฆษณา สวนรายไดจากการขายสิ่งพิมพผานตัวแทนจําหนาย (Agent) จะต้ังสํารองคาเผ่ือสินคารับคืน

ของหนังสือในประเทศที่รอยละ 30  และ หนังสือตางประเทศที่รอยละ 65  และบริษัทมีนโยบายลดสัดสวนของ

ลูกหน้ีการคาที่มีอายุเกินกวา 12 เดือนใหมากที่สุด  โดยลูกหน้ีที่มีอายุเกินกวา 12 เดือน (งบการเงินรวม)  ณ 31 

ธันวาคม 2556 มีจํานวน 85 ลานบาท และที่มีอายุ 6-12 เดือน จํานวน 37 ลานบาท   โดยมีคาเผ่ือหน้ีสงสัญจะสูญ 

(งบการเงินรวม)  ณ 31 ธันวาคม 2556 รวม 98 ลานบาท และคาเผ่ือสินคารับคืน 21 ลานบาท  นอกจากน้ีบริษัทยังมี

หนวยงานเรงรัดหน้ีสินซึ่งทําหนาที่ในการติดตามหน้ีที่มีปญหาอยางตอเน่ือง   
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5. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอผูลงทุน  

5.1 ผลกระทบตอผูถือหุน ( Dilution Effect) จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ “NMG-W3”  

 ในเดือนมิถุนายน 2556 บริษัทไดมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัทใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน  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 

ในการน้ีหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัท

อาจไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุนในตลาดท่ีอาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือ

หุนที่ลดลงดังตอไปน้ี 

กอนการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเต็มจํานวน (31 ธันวาคม 2556) 

จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว 3,304,001,570 หุน 

สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนกอนการใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 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 ยังคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชจํานวนทั้งสิ้น 

75,747,615 หนวย 

ในการน้ีหากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทเต็มจํานวน ผูถือหุนสามัญของบริษัท

อาจไดรับผลกระทบจาก Dilution Effect ทั้งในเรื่องของราคาหุนในตลาดท่ีอาจปรับตัวลดลง และสัดสวนการถือ

หุนที่ลดลงดังตอไปน้ี 

 



45 
 

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  ผูถอืหุนและผูบริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
13.6.1 รายชื่อผูถือหุนรายใหญ   
รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน  27 ธันวาคม  2556 

 
กลุมผูถือหุน จํานวนหุนท่ีถือ รอยละ 

1. นายสุทธิชัย แซหยุน  304,101,742 9.20 
2. นายเสริมสิน สมะลาภา    300,000,000 9.08 
3. นายเจษฎา เลิศนันทปญญา 164,837,200 4.99 
4. DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 120,000,000 3.63 
5. บริษัท กรีนสยาม จํากัด 81,588,411 2.47 
6. น.ส.วารุณี ตันตสุรฤกษ 73,000,000 2.21 
7. นางศุภศรี คุณประภากร 71,805,404 2.17 
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 63,243,277 1.91 
9. น.ส.ศิริมา เจนจินดาวงศ  47,986,600 1.45 
10. นายประสิทธิ์ พฤษาพรพงษ  40,000,000 1.21 
      อื่นๆ 2,037,438,936 61.67 

รวม 3,304,001,570 100.00 
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13.6.2 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่    17 กุมภาพันธ 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหารดังตอไปน้ี 
 
ลําดับ คณะกรรมการบริษัท ตําแหนง 

1 นายสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการ 
2 นายเสริมสิน สมะลาภา รองประธานกรรมการ 
3 นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการ/กรรมการผูอํานวยการ 
4 นายอดิศักด์ิ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการ 
5 นายพนาจันทร วิโรจน กรรมการ 
6 นายเทพชัย แซหยอง กรรมการ 
7 นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการ 
8 นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
9 นายเชวง จริยะพิสุทธิ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

10 นางสาวเขมกร วชิรวราการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
 
13.6.3 คณะผูบริหาร 

ณ 17 กุมภาพันธ 2557 คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีดังน้ี  
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

นายสุทธิชัย แซหยุน ประธานกรรมการบริหาร 
นายเสริมสิน สมะลาภา รองประธานกรรมการบริหาร 
น.ส.ดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอํานวยการ 
นายเทพชัย แซหยอง บรรณาธิการเครือเนช่ัน 
นายอดิศักด์ิ 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) น้ันเพียงพอสําหรับรายการไดมาซึ่งทรัพยสินในครั้งน้ี และจะไมมีผลกระทบตอความเพียงพอของเงินทุน
หมุนเวียนและการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 

15. คดีสําคัญหรือขอเรียกรองท่ีมีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 
-ไมมี- 
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16. ผลประโยชนหรือรายการที่เก่ียวของระหวางบริษัทกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนท่ีถือท้ังทางตรงและ
ทางออมต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
-ไมมี- 

17. สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่สําคัญๆ ในชวง 2 ปท่ีผานมา  
รายละเอียด คูสัญญา มูลคา 

ในป 2555 บริษัทไดเขาทําสัญญาเงินกูระยะยาว  เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวี  ธุรกิจการศึกษา และ
ปรับปรุงพ้ืนที่สํานักงาน อุปกรณ ของบริษัทและ
บริษัทยอย 

ธนาคารในประเทศ 2 แหง 
 

300 ลานบาท 
ณ 31 ธ.ค.56 คงเหลือ 

245 ลานบาท 

ในป 2555 บริษัท/บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาและ
บริการ  อาคารสํานักงาน  รวมท้ังสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ  มีกําหนดระยะเวลาต้ังแต 2 -3 ป  สิ้นสุด
สัญญา 30 พฤศจิกายน 2557 ทั้งน้ี มีเง่ือนไขในการตอ
อายุสัญญาได 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ในประเทศแหงหน่ึง 

17.90 ลานบาท 

สัญญาเงินกูระยะยาวของ บริษัทยอย (บริษัท ดับบลิวพี
เอส (ประเทศไทย) จํากัด)  

ธนาคารในประเทศแหงหน่ึง 
 

70 ลานบาท 
ณ 31 ธ.ค. 56 คงเหลือ 

19.75 ลานบาท 
ในป 2556 บริษัทยอยทางออมของบริษัทจํานวนสาม
แหงได เข าทํ าสัญญาเพื่ อรับบริการส งสัญญาณ
โทรทัศนขึ้นสูดาวเทียม โดยมีกําหนดระยะเวลาต้ังแต 
3 ปถึง 6 ป 

บริษัทในประเทศ 2 แหง 5.46 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 

18. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ใหผูถือหุนเลือกออกเสียงลงคะแนนได 
     ปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 14 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) 
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