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ชือ่  : บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน)  
ทีอ่ยูส่ำนกังานใหญ ่ : เลขที ่ 1854  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260
โทรศพัท ์ : (66) 2338-3333  

โทรสาร  : (66) 2338-3938 
ขึน้ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  : วนัที ่9 มถินุายน 2531  

จดทะเบยีนเปน็บรษิทัมหาชน  : วนัที ่14 ธนัวาคม 2536 (บมจ. เลขที ่0107536001527)  
ธรุกจิ : บรษิทัและบรษิทัยอ่ยดำเนนิธรุกจิ 8 สายธรุกจิไดแ้ก ่ 

  •	สายธรุกจิดา้นขา่วธรุกจิภาษาไทย	
   ผลติหนงัสอืพมิพ ์กรงุเทพธรุกจิ, สำนกัพมิพบ์ชิบุค๊ส์ 
   •	สายธรุกจิดา้นขา่วทัว่ไปภาษาไทย	
   ผลติหนงัสอืพมิพ ์คมชดัลกึ และ เนชัน่สดุสปัดาห์ 
   •	สายธรุกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษ	
   ผลติหนงัสอืพมิพ ์เดอะเนชัน่ และเนชัน่จเูนยีร,์ Daily Xpress 
   •	สายธรุกจิดา้นกจิกรรมพเิศษฉบบัพเิศษ และการเปน็ตวัแทนการขายโฆษณา  
   •	สายธรุกจิดา้นสือ่กระจายภาพ	และเสยีง	
   เจา้ของและผูด้ำเนนิงานสถานขีา่วเนชัน่แชนแนล, ผลติรายการเพือ่ 
   ออกอากาศในทวีสีถานตีา่งๆ, ผลติรายการวทิย,ุ New Media 
   •	สายธรุกจิดา้นการศกึษา	บนัเทงิและตา่งประเทศ	
   ผลติหนงัสอืเลม่ในนามของสำนกัพมิพเ์นชัน่บุค๊ส ์และตวัแทนจำหนา่ย 
   หนงัสอืพมิพต์า่งประเทศ, ผลติและจำหนา่ยสิง่พมิพส์ำหรบัเดก็และการศกึษา, 
    ธรุกจิสอนภาษาตา่งประเทศ และทกัษะการสือ่สารตวัแทนโฆษณาใหส้ิง่พมิพ์ 
   ตา่งประเทศ 
   •	สายธรุกจิดา้นการพมิพ์	
   ดำเนนิธรุกจิรบัจา้งพมิพ์ 
   •	สายธรุกจิดา้นขนสง่	
ทนุจดทะเบยีน	 : 2,500,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จำนวน 250,000,000 หุน้ 
  มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 10 บาท 
ทนุชำระแลว้  : ณ 31 ธนัวาคม 2551 ทนุชำระแลว้ของบรษิทัเทา่กบั 1,647,740,300 บาท 
  ประกอบดว้ยหุน้สามญั จำนวน 164,774,030 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 
สาขาเชยีงใหม ่  : เลขที ่24/1 ถนนนนัทาราม ซ. 5ก ต. หายยา อ. เมอืง จ. เชยีงใหม ่50100 
  โทรศพัท ์(053) 271-831 แฟกซ ์(053) 200-151 
สาขาขอนแกน่    : เลขที ่67 หมู ่8 ถนนเหลา่นาด ีอ. เมอืง จ. ขอนแกน่ 80000 
  โทรศพัท ์(043) 324-170  แฟกซ ์(043) 324-243 
สาขาหาดใหญ ่      : เลขที ่88/9 ถนนกาญจนวนชิ ต. บา้นพร ุอ. หาดใหญ ่จ. สงขลา 90250 
  โทรศพัท ์(074) 210-035-8 แฟกซ ์(074) 210-039 
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เนชั่น	กรุ๊ป	ก่อตั้งเมื่อปี	 2514	 โดยออกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่
มีเจ้าของเป็นคนไทย	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 เนชั่น	 กรุ๊ป	 มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย	 ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง	
เชื่อถือได้และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด	 ด้วยปณิธานที่
ต้องการช่วยพัฒนาและนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา	 กระทั่ง
สามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยปัจจุบันเนชั่น	 กรุ๊ป	
เป็นบริษัทสื่อครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของประเทศไทย		
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	 พ.ศ.	2514	
 
กอ่ตัง้ The Voice of the Nation หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษ ฉบบั
แรก และฉบับเดียวของประเทศไทย ที่ผู้เป็นเจ้าของและผู้ร่วมงาน
สว่นใหญเ่ปน็คนไทย เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2514  
	
	 พ.ศ.	2519	
 
ตั้งบริษัทบิสซิเนส รีวิวขึ้น เพื่อจัดทำหนังสือพิมพ ์ The Nation 
Review และไดเ้ปลีย่นมาเปน็หนงัสอืพมิพ ์The Nation ในเวลาตอ่มา 
 
	 พ.ศ.	2530	
 
เปิดตัวหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันชื่อ กรุงเทพธุรกิจ โดยทีมนัก
หนงัสอืพมิพข์า่วเศรษฐกจิจาก The Nation ทีไ่ดเ้พาะบม่ความรูค้วาม
สามารถมาถงึ 15 ป ี โดยปจัจบุนักรงุเทพธรุกจิจดัเปน็หนงัสอืพมิพ์
ธรุกจิรายวนัทีม่ยีอดจำหนา่ยเปน็อนัดบัหนึง่ของประเทศไทย 
	
	 พ.ศ.	2531	
 
เปลีย่นชือ่บรษิทัจาก “บรษิทั บสิซเินส รวีวิ จำกดั” เปน็ “บรษิทั 
เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั” พรอ้มทัง้นำบรษิทัใหมเ่ขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ 
	
	 พ.ศ.	2533	
 
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ ์ The 
Wall Street Journal Asia และหนงัสอืพมิพโ์ยมอิรู ิชมิบนุ 
	
	 พ.ศ.	2535	
 
กอ่ตัง้ Nation Radio โดยการนำเสนอขา่วของนกัหนงัสอืพมิพม์อื
อาชพีจาก The Nation และกรงุเทพธรุกจิทางวทิย ุ เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการบริโภคข่าวสารที่ทันเวลาและทันท่วงท ี โดยในปี
เดยีวกนันีก้ม็กีารเปดิตวันติยสารใหมอ่กี 2 เลม่ดว้ยกนั คอื เนชัน่สดุ
สปัดาห ์และเนชัน่ จเูนยีร์ 

 
	 พ.ศ.	2539	
 
เปลีย่นชือ่บรษิทัเปน็ บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั  
(มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับการพัฒนาของ
บรษิทั ทีจ่ะมคีวามหลากหลายทางดา้นสือ่มากยิง่ขึน้ 
 
	 พ.ศ.	2541	
 
จดัตัง้บรษิทั เนชัน่ เอก็มอนท ์ เอด็ดเูทนเมนท ์ จำกดั โดย
รว่มลงทนุกบั บรษิทั เอก็มอนท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ 
เอ/เอส จากเดนมาร์ค เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์
เพื่อการศึกษาและบันเทิงที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ 
รวมทั้งลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูนยอด
นิยมจากญี่ปุ่นด้วย ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Far 
Eastern Economic Review ใหเ้ปน็ 1 ใน 10 ของบรษิทั
ชัน้นำของไทย และ 1 ใน 200 ของบรษิทัชัน้นำในเอเชยี 
ในป ี2541 
	
	 พ.ศ.	2543	
 
เปดิตวั Nation Channel สถานขีา่ว 24 ชัว่โมง แหง่แรก
ของประเทศไทย โดยออกอากาศผ่านทาง UBC 8 และ
ปัจจุบันออกอากาศทาง TTV1 และกลายเป็นช่องโทรทัศน์
สถานขีา่วทีม่ผีูช้มมากเปน็อนัดบัตน้ๆของประเทศ  
	
	 พ.ศ.	2544	
 
เปดิตวัหนงัสอืพมิพร์ายวนั คม ชดั ลกึ สรา้งทางเลอืกใหม่
ให้กับการบริโภคหนังสือพิมพ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่
ความต้องการของตลาดมีอยู่สูง จนปัจจุบันกลายเป็น
หนงัสอืพมิพท์ีม่ยีอดจำหนา่ยสงูสดุเปน็อนัดบั 3 ของประเทศ
ไทย และได้รับรางวัล “หนังสือพิมพ์ยอดเยี่ยมประจำป ี
2005” ในงานประชมุหนงัสอืพมิพโ์ลก (World Association 
of Newspapers หรอื WAN) ทีก่รงุโซล ประเทศเกาหล ี 
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	 พ.ศ.	2545	
 
กอ่ตัง้สำนกัพมิพเ์นชัน่บุค๊ส ์ (Nation Books) เพือ่สนองตอบ
ความต้องการของนักอ่าน และการเจริญเติบโตของตลาด 
pocketbook โดยการรวบรวมคอลมันท์ีไ่ดร้บัความนยิมตา่งๆ
จากสือ่ในเครอื นกัเขยีนหนา้ใหม่ๆ  และนกัเขยีนมอือาชพีชือ่
ดงั รวมทัง้หนงัสอืแปล 
 
	 พ.ศ.	2547	
 
จดัทำหนงัสอืพมิพธ์รุกจิรายสปัดาห ์ กรงุเทพธรุกจิ BizWeek 
เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึชอ่งวา่งทางการตลาดจากผูอ้า่นรุน่ใหม ่ ซึง่
ตอ้งการเปน็เจา้ของกจิการของตวัเองมากขึน้  
 
	 พ.ศ.	2548	
 
แยกธรุกจิโรงพมิพอ์อกเปน็บรษิทั ในนาม WPS (Thailand) 
Co., Ltd. เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2548 
 

	 พ.ศ.	2549	
 
ปรบัโครงสรา้งการดำเนนิงานของธรุกจิจากเดมิ 6 สายธรุกจิ มา
เปน็ 7 สายธรุกจิ คอืเพิม่สายธรุกจิดา้นหนงัสอืและกจิกรรมพเิศษ 
โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่สรา้งความชดัเจนในสายธรุกจิสือ่สิง่พมิพเ์พิม่
ขึ้น รวมทั้งเพิ่มความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
งานมากขึน้ เพือ่รองรบัความหลากหลายของกลุม่เปา้หมาย พรอ้ม
ทัง้สรา้งโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  ใหก้ลุม่บรษิทัสามารถเตบิโตไดอ้ยา่ง
ตอ่เนือ่งและยัง่ยนื นอกจากนีย้งัไดป้รบัโครงสรา้งภายในของสาย
ธรุกจิดา้นการศกึษา บนัเทงิ และตา่งประเทศ ใหช้ดัเจนเพิม่ขึน้ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
สงูสดุในอนาคต  
 
 พ.ศ.	2550	
 
บรษิทัยอ่ยสายธรุกจิดา้นการพมิพ ์ WPS (Thailand) Co., Ltd. 
เปดิตวับรษิทัรว่มทนุทางดา้นการพมิพก์บับรษิทั Kyodo Printing 
จากประเทศญีปุ่น่ ภายใตช้ือ่ Kyodo Nation Printing Services 
Co., Ltd. 
 

  นอกจากความสำเร็จทางด้านธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของบริษัทฯ คือการมีส่วนคืนกำไรให้กับสังคม ด้วยเจตนารมณ์
แนว่แนท่ีจ่ะมสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศ บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทำโครงการตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งมากมาย อาท ิ  
  - โครงการ “รถหอ้งสมดุเคลือ่นที”่  โดยการจดัตัง้มลูนธิ ิ “หอ้งสมดุครอบครวั” รว่มกบัทางสภากาชาดไทย เพือ่สง่เสรมิการ
ศกึษาเพิม่เตมินอกหอ้งเรยีน ใหก้บัเยาวชนและประชาชนในจงัหวดัทีข่าดแคลน  
  - โครงการ “แทนคณุแผน่ดนิ” ผา่นสือ่หลกัคอื หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ โครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่มอบรางวลัใหก้บับคุคลทีท่ำความดี
ในแตล่ะสาขาอาชพี ทีท่ำคณุประโยชนแ์ละความดเีพือ่ตอบแทนคณุแผน่ดนิ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็กำลงัใจใหก้บัผูท้ีท่ำความด ีและ
เปน็การสง่เสรมิและกระตุน้จติสำนกึใหเ้กดิการทำความดใีนสงัคม จากการดำเนนิโครงการในปแีรกทำใหบ้รษิทัเลง็เหน็วา่ประเทศของเรา
ยงัมคีนดอีกีมากมายทีท่ำคณุประโยชนใ์หส้งัคม ชมุชน และประเทศชาต ิ แตส่งัคมยงัไมรู่ ้ และคนเหลา่นัน้ควรเปน็ตวัอยา่งใหแ้กส่งัคม
และประชาชนทัว่ไปไดป้ระจกัษแ์ละยดึถอืเปน็แบบอยา่งในการดำเนนิชวีติ การดำเนนิงานในปทีี ่ 2 จงึไดข้ยายขอบเขตโครงการและ
เปลีย่นชือ่โครงการเปน็ “76 คนดนีำทาง แทนคณุแผน่ดนิ” โดยมอบรางวลัใหต้วัแทนคนดใีนแตล่ะจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน ซึง่
โครงการนี้หนังสือพิมพ์คมชัดลึกได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งป ี และประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายคนดีเพื่อทดแทนคุณ
แผน่ดนิ ดำเนนิการตามรอยทีพ่อ่ของแผน่ดนิไดท้ำตวัอยา่งและสัง่สอนประชาชนมาอยา่งยาวนาน 
  จวบจนปัจจุบัน เนชั่น กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีของสังคม เป็นที่พึ่งของประชาชนในฐานะผู้ผลิตสื่ออย่าง
สรา้งสรรค ์ภายใตก้ารกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีรบัใชส้งัคมไทยตอ่ไป 

 พ.ศ.	2551  
 
เปดิตวัหนงัสอืพมิพ ์ Daily Xpress หนงัสอืพมิพร์ายวนัภาษาองักฤษแจกฟร ี ขนาด Compact ฉบบัแรกในประเทศไทย เมือ่วนัที ่ 4 
มนีาคม 2551และในชว่งกลางปกีม็กีารปรบั Bizweek เขา้ไปเปน็เซคชัน่หนึง่ของกรงุเทพธรุกจิ ในรปูแบบเซคชัน่ธรุกจิรายสปัดาห ์ดว้ย
รปูลกัษณท์ีส่ดใส และเนือ้หาทีอ่า่นงา่ย นอกจากนีย้งัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพ บรษิทั เนชัน่บุค๊ส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั เปน็บรษิทั
มหาชน จำกดั พรอ้มทัง้เปลีย่นชือ่เปน็ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ จำกดั มหาชน เมือ่วนัที ่ 5 พฤศจกิายน 
2551 เพือ่เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ 



1.	 ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2551 2550 2549

• รายได้จากการขายและบริการ 2,730.02 3,006.93 2,914.21

• รายได้รวม 3,019.51 3,208.50 3,087.85

• กำไรข้ันต้น 940.93 1,154.25 1,148.72

• กำไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา รายจ่ายตัดบัญชี 382.78 556.30 374.25

  และก่อนรายการพิเศษ * (ดูหมายเหตุ)  

• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (54.98) (797.51) (154.22)

• สินทรัพย์รวม  3,536.82 4,147.74 5,115.29

• ส่วนของผู้ถือหุ้น   856.41 922.50 1,675.04

2.	 อัตราส่วนทางการเงิน	 2551 2550 2549

• อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.44 2.72 1.71

• อัตรากำไรข้ันต้น (%) 34.47% 38.39% 39.42%

• อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1.82%) (24.86%) (4.99%)

• อัตราผลตอบแทนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (6.42%) (86.45%) (9.21%)

• อัตราผลตอบแทนกำไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อสินทรัพย์รวม (1.55%) (19.23%) (3.01%)

• กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.33) (4.84) (0.94)

• เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - - -

• มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท) 5.20 5.60 10.17

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
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หมายเหต ุ : รายการพเิศษ หมายถงึ กำไรจากการขายสนิทรพัย,์ กำไรจากการขายเงนิลงทนุ, หนีส้งสยัจะสญู, ขาดทนุจากสนิคา้  
ลา้สมยั, ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ, ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย,์ สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่และสนิทรพัยอ์ืน่ตดับญัช,ี 
ผลประโยชนพ์นกังานเกษยีณอายกุอ่นกำหนด และรายการปรบัปรงุภาษทีีเ่กีย่วขอ้ง 
	
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล	
บรษิทัมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 65 ของกำไรสทุธิ 

หน่วย : ล้านบาท



การลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท	เนช่ัน	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)		ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2551

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการลงทุน

ประเภทธุรกิจส่ิงพิมพ์

บริษัท เนช่ัน  อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ บริษัท เนช่ันบุ๊คส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด)

85.00 99.99

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์จำกัด (มหาชน)       

41.25 99.99

บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท์จำกัด (มหาชน)

50.00 49.99

บริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด                                                                 1.00 99.94

บริษัท เนช่ัน นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 100.00 99.99

ประเภทธุรกิจกระจายภาพและเสียง

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 240.00 99.99

บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอร์ค จำกัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จำกัด)

3.00 99.97

ประเภทธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสาร

บริษัท เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จำกัด 10.00 99.99

ประเภทธุรกิจบริการงานพิมพ์

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด 500.00 84.50

ประเภทบริการขนส่ง

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด 10.00 99.99

การลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท	เนช่ัน	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2551

ทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)

อัตราร้อยละ
ของการลงทุน

บริษัท โยมิอูริ-เนช่ัน อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส จำกัด 4.00 44.99

บริษัท เกียวโด เนช่ัน พร้ินต้ิง เซอร์วิส จำกัด
(ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด)

350.00 48.99

สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน
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สรุปข้อมูลทางการเงินและการลงทุน

ปี	2551	หนึ่งย่างก้าวที่สำคัญในวาระครบรอบ	37	ปี

ของบริษัท	 เนชั่ น	 มัลติมี เดี ย	 กรุ๊ ป	 จำกัด		

(มหาชน)	 จากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ		

ในปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ลดลง	

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในหลายประเทศเริ่มถดถอย		

อันเนื่องมาจากวิกฤติ	 Sub-prime	 ของสหรัฐอเมริกา	

ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง

ภายในประเทศซึ่งขยายผลไปถึงการปิดสนามบิน

สำคัญทั้ง	 2	 แห่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมา	 และส่งผล		

กระทบต่อเม็ดเงินในการลงโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลัก

ของกลุ่มบริษัท	 อีกทั้งปัญหาราคาน้ำมันและราคา

กระดาษในตลาดโลกที่ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วง

ต้นปี	 ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ

บริษัทโดยตรง	

สารจากประธานกรรมการ 

 ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงความรอบคอบในการ
ดำเนินธุรกิจ และมุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ
หลักอันได้แก่หนังสือพิมพ์เอาไว้ และหารายได้เพิ่มจาก
กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งมีการปรับโครงสร้าง
การบริหาร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งในส่วน
ของ Content และบุคลากรที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้ และเอื้อ
ต่อการเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป 
 
 ทิศทางของปี 2552 บริษัทฯคาดว่าปัจจัยความ
ขัดแย้งทางการเมืองในปีที่ผ่านมา จะคลี่คลายลงจากการ  
เข้ามาของคณะรัฐบาลใหม่ ซึ่งหากนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลและโครงการต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจนและสามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคและ
นักลงทุนได้ ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทย  
มีโอกาสขยายตัว และส่งผลให้แนวโน้มของภาพรวม
อุตสาหกรรมโฆษณาดีขึ้น 

 อย่ างไรก็ตาม วิกฤตการณ์การ เงินของโลก  
โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง
กับเศรษฐกิจของโลก โดยที่ความรุนแรงและผลกระทบที่  
เกิดขึ้นยังไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้
สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของ ปี 2552 หดตัวกว่าปี 
2551 และจากภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 
ประกอบกับการขยายตัวของปริมาณการบริโภคกระดาษของ
ประเทศจีนในปีที่ผ่าน ส่งผลให้ราคากระดาษซึ่งเป็นต้นทุน
หลักของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นนั้น ในปี 2552 บริษัทคาดการณ์
ว่าราคากระดาษจะมีแนวโน้มลดลง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุน
การนำเข้ากระดาษลดลง แต่ทั้งนี้ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่จะต้อง
จับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 
 ในปี 2552 นี้ นอกจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
และการใช้กระดาษที่บริษัทจะยังคงดำเนินการต่อไปนั้น  
จากแนวคิด “Changes for Growth” ในปีที่ผ่าน บริษัท  
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จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและสานต่อแนวทางเดิมต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน และเพื่อรักษาไว้ซึ่งการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
 • การปรับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ บริษัท
จะเน้นการปรับปรุงวิธีการทำงานและลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหาข่าว (News 
Gathering) เป็นการสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือของ
เนื้อหา โดยในส่วนของการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานนั้น 
บริษัทจะเน้นการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของกอง
บรรณาธิการในทุกขั้นตอน โดยนำแนวคิด Multimedia 
Convergent Newsroom หรือ Integrated Newsroom  
ที่จะเป็น “การหลอมรวม” ระบบการทำงานของกอง
บรรณาธิการทุกสื่อ เพื่อผลิตเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบ  
ส่งผ่านไปถึงผู้อ่านและผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงทีในทุกสถานที่ 
 
 • การปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทจะยังคง
แนวคิดการพัฒนา “ผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่” ที่จะเป็นผู้นำ
องค์กรในอนาคตให้มีบทบาทในการบริหารงาน รวมถึงการ
กระจายความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ชัดเจนมากขึ้น
ในการบริหารสิ่งพิมพ์แต่ละฉบับที่ยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัท 
อีกทั้งยังเน้นการพัฒนาพนักงานในส่วนปฏิบัติการตลาดและ
การขาย ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยใช้
หลักการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกับกอง
บรรณาธิการเพื่ อปรับปรุ งกระบวนการทำงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 • การสร้างช่องทางรายได้ใหม่ มีการวางแผนไว้ 
2 แนวทางที่จะดำเนินการ คือ  
 
 1) การสร้างรายได้จากสื่อใหม่ (NEW & OLD 
MEDIA SYNERGY) จากการที่รายได้ของธุรกิจ New 
Media (Internet และ Mobile) ของบริษัทมีการขยายตัว

อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแนวคิดที่จะจัดสรรบุคลากรและเงิน
ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อขยายตลาดและเพิ่มรายได้จาก New 
Media ต่อไป 
 
 2) การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรสื่อ (TOTAL 
MULTIMEDIA SOLUTIONS) จากสภาวะเศรษฐกิจที่มี
ความไม่แน่นอนสูง ย่อมส่งผลให้ลูกค้าโฆษณาเพิ่มความ
ระมัดระวังในการลงโฆษณา และเพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว 
บริษัทจะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างในการขายโฆษณาโดย
ผสมผสานสื่อหลากหลายประเภทที่บริษัทมีอยู่ เพื่อตอบ  
ความต้องการของลูกค้าโฆษณาที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด  
 
 นอกจากนี้แล้วจากการที่บริษัทได้ขายอาคาร
สำนักงานที่ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 ออกไปเมื่อต้นปี 
2551 เพื่อลดภาระทางการเงินนั้น บริษัทยังมีแผนการ
ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อทำให้เกิดการใช้
สินทรัพย์ที่บริษัทได้ลงทุนให้เกิดมูลค่าสูงสุด และได้ดำเนิน
การมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายผล
เพิ่มเติมจากแนวทางเดิมและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งล่าสุดบริษัทมีแนวคิดที่ต้องการแบ่งแยกธุรกิจของบริษัท  
ให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ในการขยายงานของบริษัทต่อไป 
โดยการนำบริษัทย่อยของบริษัทที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ
ที่ดีในการเติบโตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าในการลงทุนของ
บริษัท และเป็นการปรับปรุงสถานะทางการเงินของ NMG 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทมีแผนการที่จะนำบริษัทย่อย
จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท์จำกัด (มหาชน) (“NINE”) และ บริษัท 
เนชั่น บรอดแคสติ้ง จำกัด (NBC) เข้าจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในปี 2552 นี้ รวมทั้ง
จัดเตรียมโครงสร้างของบริษัทย่อยอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพียงพอ
เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะสมในอนาคต
ต่อไป  

สารจากประธานกรรมการ 
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สารจากประธานกรรมการ 

นายธนาชยั  ธรีพฒันวงศ ์      
ประธานกรรมการ 
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 ด้วยแนวทางต่างๆ ที่กล่าวมา บริษัทมีความมั่นใจ
ว่าจะเป็นการสร้างพื้นฐานอันมั่นคงทางธุรกิจและการเงิน  
ให้กับกลุ่มบริษัท โดยเรายังคงยืนยันที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนอิสระ ในการเสนอ
ข่าวสารและข้อมูลอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ เป็นกลางและเป็น
ธรรม รวมทั้งยังรักษา Core Value ของเรา อันได้แก่ 

ความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ (Credibility), ซื่อสัตย์ต่อ
มาตรฐานวิชาชีพ (Integrity), ตระหนักในคุณค่าของการ
ผสานสื่อ (Synergy), ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  
(Customer Focus) และความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่าง  
(Innovation) ซึ่งเป็นฐานหลักที่สำคัญที่ช่วยให้เราเจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป 



ชือ่ นายธนาชยั  ธรีพฒันวงศ ์     
ตำแหนง่ ประธานกรรมการ    
อาย ุ 64 ป ี    
การศกึษา - ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคำแหง 
 - ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคำแหง 
 - ประกาศนยีบตัรโรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิย ์กรงุเทพมหานคร (ACC) 

คณะกรรมการบริษัท 
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การอบรม	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการ (DCP) รุน่ที ่45 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552     
 - นายธนาชยั ธรีพฒันวงศ ์ 16,272,309 หุน้ (9.88%)  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร     
      - ไมม่ ี     
ประวตักิารทำงาน	     
 2519 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร   บมจ.เนชัน่มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	 	 	 	
 2545 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊   
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)     
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้  1/1 



ชือ่ นายธนะชยั  สนัตชิยักลู     
ตำแหนง่ รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร    
อาย ุ 55 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาโท พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์    
 - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

คณะกรรมการบริษัท 
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การอบรม	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการ (DCP) รุน่ที ่18 
      สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ 1) 
 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 - หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย สำหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่11 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552    
 - นายธนะชยั  สนัตชิยักลู 251,769 หุน้ (0.15%) 
 - นางชชัฎา  สนัตชิยักลู   56,197 หุน้ (0.03%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร    
      - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2522 - 2536 ผูอ้ำนวยการแผนกบญัชแีละการเงนิ บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั 
      2536 - 2537 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
      2538 -  ส.ค. 2539 รองประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
      ส.ค. 2539 - 2547 รองประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
      2548 - 2550 รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
 2551 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	
						 - ไมม่	ี 	
การเขา้รว่มประชมุ	/	การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	 	 	 	 	
					การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  7/7 
     การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้  1/1 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายสทุธชิยั  แซห่ยุน่ 
ตำแหนง่ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
อาย ุ 63 ป ี    
การศกึษา - ประกาศนยีบตัรโรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิย ์กรงุเทพมหานคร (ACC)     
 - โรงเรยีนแสงทองวทิยา  อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา 
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การอบรม	 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - Director Accreditation Program (DAP) 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นายสทุธชิยั  แซห่ยุน่ 14,600,054 หุน้ (8.86%) 
 - นางนนัทวนั  หยุน่    283,000 หุน้ (0.17%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	
      - ไมม่ ี  
ประวตักิารทำงาน	     
 2514 - ปจัจบุนั บรรณาธกิารอำนวยการ บมจ.เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	
 - ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)     
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายปกรณ ์ บรมิาสพร 
ตำแหนง่ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 62 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร,์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั     
 - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมศาสตร,์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการ (DCP) รุน่ที ่17     
      สถาบนัวยิาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. รุน่ที ่ 3)   
 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย    
 - หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที ่1 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552     
 -นายปกรณ ์ บรมิาสพร 26,900  หุน้ (0.02%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร     
      - ไมม่ ี     
ประวตักิารทำงาน	     
 2536 - ปจัจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บมจ.ไลทต์ิง้ แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์   
      2542 - ปจัจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บรษิทั แอล แอนด ์อ ีแมนแูฟคเจอริง่ จำกดั   
 2547 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรพรหมเมททอล 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์ 	 	 	 	
	 2536 - ปจัจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  บมจ.ไลทต์ิง้แอนด ์อคีวปิเมน้ท ์   
 2547 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พรพรหมเมททอล 
การเขา้รว่มประชมุ	/	การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	 	 	 	 	
	 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  6/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้  1/1 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายนวิตัน ์ แจง้อรยิวงศ์ 
ตำแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 66 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขา บรหิารธรุกจิ, สถาบนัราชภฏัเชยีงราย      
      - ประกาศนยีบตัร โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิย ์กรงุเทพมหานคร (ACC) 

การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - Director Accreditation Program (DAP) 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552     
 - นายนวิตัน ์แจง้อรยิวงศ ์   4,485,878 หุน้ (2.72%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร     
      - ไมม่ ี     
ประวตักิารทำงาน	     
 2528 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั กรนีสยาม จำกดั   
 2532 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั เอเวอรก์รนี อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮเตล็ พรอพเพอรต์ี ้(กรงุเทพ) จำกดั 
 2533 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั เอเวอรก์รนี อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮเตล็ (ภเูกต็) จำกดั   
      2533 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั เอเวอรก์รนี อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จำกดั   
 2544 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เอเวอรก์รนี ชปิปิง้ เอเยนซี ่(ไทยแลนด)์ จำกดั   
 2546 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั เอเวอรก์รนี โลจสิตคิส ์(ประเทศไทย) จำกดั 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	 	 	 	
	 - ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	 	 	 	 	
						 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7/7 
      การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 
      การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
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คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายเชวง  จรยิะพสิทุธิ ์     
ตำแหนง่  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ    
อาย ุ 64 ป ี    
การศกึษา - ประกาศนยีบตัร โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิย ์กรงุเทพมหานคร  (ACC)     
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - Director Accreditation Program (DAP)     
 - Understanding Fundamental Statement (UFS)     
 - Finance for Non-Finance Director (FN)     
 - Monitoring the System Internal Control and Risk Mgmt     
 - Audit Committee Program     
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - ไมม่ ี     
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร     
 - ไมม่ ี     
ประวตักิารทำงาน     
 2534 - ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เอส เอส ท ีโฮลดิง้ จำกดั   
 2534 - ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สยามซนิดเิคท เทคโนโลย ีจำกดั   
 2534 - ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สยามสตลี เวอรค์ส ์จำกดั   
 2534 - ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สยามอนิทเิกรท จำกดั   
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	 	 	 	
 - ไมม่ ี     
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)     
      การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  7/7 
      การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้  1/1 
      การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายโยธนิ  เนือ่งจำนงค์ 
ตำแหนง่  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ    
อาย ุ 59 ป ี    
การศกึษา - ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคำแหง     
      - ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคำแหง     
      - ประกาศนยีบตัรโรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิย ์กรงุเทพมหานคร (ACC)     
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ 36     
 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ - ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     
 - หลกัสตูรผูบ้รหิาระดบัสงูวทิยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ 7)     
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นายโยธนิ เนือ่งจำนงค ์100,000 หุน้ (0.06%)  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	
 - ไมม่ ี     
ประวตักิารทำงาน     
 2533 - ปจัจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บมจ. โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊    
 2533 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั โมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร ์จำกดั   
 2537 - 2550  กรรมการและกรรมการบรหิาร บมจ. พลาสตคิและหบีหอ่ไทย   
 2540 - ปจัจบุนั กรรมการ  บมจ. เอม็ เอฟ อ ีซ ี   
 2549 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั เดอรม์อลคอนเซปท ์จำกดั   
 2549 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั เดอรม์อล เวลเนส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั   
 2549 - ปจัจบุนั กรรมการ  บรษิทั เลยีวนารด์ เดรก (ไทย) จำกดั   
 2550 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการ บมจ. พลาสตคิและหบีหอ่ไทย   
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	 	 	 	
 2533 - ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร  บมจ. โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊    
 2540 - ปจัจบุนั กรรมการ  บมจ. เอม็ เอฟ อ ีซ ี   
 2550 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร  บมจ. พลาสตคิและหบีหอ่ไทย   
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)     
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้  1/1 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายนสิสยั  เวชชาชวีะ 
ตำแหนง่  กรรมการอสิระ    
อาย ุ 77 ป ี    
การศกึษา - MBA (Political Economy) Sterm School of Business, 
  New York University     
 - BA (Economic), Boston University     
 - ประกาศนยีบตัร วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่  17     
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ 73     
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - ไมม่ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  
 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน  
 2541 - ปจัจบุนั นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏั มหาสารคาม   
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	 	 	 	
 - ไมม่ ี     
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)     
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 6/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายณรงคศ์กัดิ ์ โอปลินัธน์ 
ตำแหนง่  กรรมการ 
อาย ุ 33 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาตร ีสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรงัสติ     
 - ประกาศนยีบตัรรบัรองภาษาองักฤษสำหรบัธรุกจิระหวา่งประเทศ      
  (University of California ,Berkeley, Sanfrancisco, USA) 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP)      
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552     
 - นายณรงคศ์กัดิ ์โอปลินัธน ์2,060,000 หุน้ (1.25%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร  
 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน     
 2545 - 2548  ผูจ้ดัการดา้นบรหิารทัว่ไปและการตลาด บรษิทั ท ีเอส อนิเตอรซ์ทีส ์จำกดั   
 2547 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั ไทยซมัมทิ อสีเทริน์ ซบีอรด์ โอโต พารท์ อนิดสัตร ีจำกดั 
 2548 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั ท ีเอส อนิเตอรซ์ทีส ์จำกดั   
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	 	 	 	
 - ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)     
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั   5/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้   1/1 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายอดศิกัดิ ์ ลมิปรุง่พฒันกจิ 
ตำแหนง่  กรรมการ    
อาย ุ 48 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที ่71     
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นางกมลทพิย ์ลมิปรุง่พฒันกจิ 70,000 หุน้ (0.04%)  
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร     
 - ไมม่ ี     
ประวตักิารทำงาน     
 2531 - 2534  นกัขา่วอาวโุส หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่  บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั   
 2534 - 2535  ผูช้ว่ยบรรณาธกิาร   บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั   
 2535 - 2540  บรรณาธกิาร หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊   
 2540 - 2542  ผูช้ว่ยบรรณาธกิารอำนวยการ  บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2543 - 2545  บรรณาธกิาร - เนชัน่ทวี ี   บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั   
  2545 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการ 
     สายธรุกจิดา้นสือ่กระจายภาพและเสยีง บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั   
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	 	 	 	
 - ไมม่ ี     
การเขา้รว่มประชมุ	/	การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)     
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้  1/1 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 
ตำแหนง่  กรรมการ 
อาย ุ 50 ปี 
การศกึษา - ปรญิญาโท : Tufts University, USA 
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อบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที ่71 
 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 - สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นางผษุด ีจนัทรวโิรจน ์12,450 หุน้ (0.01%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	
 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2531 - 2535  นกัขา่วอาวโุส หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่   บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั 
 2536 - 2537  บรรณาธกิารขา่วเศรษฐกจิ   บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
 2537 - 2538  บรรณาธกิารบรหิาร   บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
 2538 - 2540  บรรณาธกิาร หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่   บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
 2540 - 2542  ผูช้ว่ยบรรณาธกิารอำนวยการ   บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
 2543 - 2547  บรรณาธกิาร หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่   บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
 2548 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการ สายธรุกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	
 - ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุ	/	การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 



คณะกรรมการบริษัท 

ชือ่ นางครสิตนิ  ดไีบยเอช เบรนเดลิ 
ตำแหนง่  กรรมการ 
อาย ุ 48 ปี 
การศกึษา - ปรญิญาโท : สาขาบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี (นวิยอรค์)     
 - Diploma Ecole Superieure des Scirences Economiaues, 
  Et Commerciales in France 

Annual Report 2008
23

การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - ไมม่ี 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - ไมม่ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	
 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2549 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั ดาวนโ์จนส ์พบัลชิชิง่ (เอเซยี) จำกดั 
การดำรงตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย	์	
 - ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั  -/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้  -/1 



คณะกรรมการบริหาร 

ชือ่ นายธนาชยั  ธรีพฒันวงศ์ 
ตำแหนง่  ประธานกรรมการบรหิาร 
อาย ุ 64 ปี 
การศกึษา - ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคำแหง     
 - ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคำแหง     
 - ประกาศนยีบตัร โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิย ์กรงุเทพฯ (ACC) 
การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการ (DCP) รุน่ที ่45  
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นายธนาชยั ธรีพฒันวงศ ์   16,272,309 หุน้ (9.88%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	
 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2519 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)  
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 

ชือ่ นายสทุธชิยั  แซห่ยุน่ 
ตำแหนง่  บรรณาธกิารอำนวยการ 
อาย ุ 63 ปี 
การศกึษา - ประกาศนยีบตัร โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิย ์กรงุเทพฯ (ACC)     
 - โรงเรยีนแสงทองวทิยา  อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา 
การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - Director Accreditation Program (DAP) 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นายสทุธชิยั  แซห่ยุน่      14,600,054 หุน้ (8.86%) 
 - นางนนัทวนั  หยุน่           283,000 หุน้ (0.17%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	
 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2514 - ปจัจบุนั บรรณาธกิารอำนวยการ บมจ.เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ	/	การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 
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คณะกรรมการบริหาร 

ชือ่ นายธนะชยั  สนัตชิยักลู 
ตำแหนง่  รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
อาย ุ 55 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาโท พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์    
 - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการ (DCP) รุน่ที ่18      
 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ 1)     
 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 - หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
  สำหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่11 
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จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นายธนะชยั  สนัตชิยักลู   251,769  หุน้ (0.15%) 
 - นางชชัฎา  สนัตชิยักลู    56,197  หุน้ (0.03%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2522 - 2536  ผูอ้ำนวยการแผนกบญัชแีละการเงนิ  บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั 
 2536 - 2537  กรรมการผูจ้ดัการ    บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
 2538 - ส.ค. 2539 รองประธานกรรมการ    บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
 ส.ค. 2539 - 2547 รองประธานกรรมการ    บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
 2548 - 2550  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
 2551 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั     7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้     1/1 



ผู้บริหารระดับสูง 

ชือ่ นายธนะชยั  สนัตชิยักลู 
ตำแหนง่  รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
อาย ุ 55 ปี 
การศกึษา - ปรญิญาโท พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์    
 - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการ (DCP) รุน่ที ่18 
 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวทิยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ 1) 
 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 - หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
  สำหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่11 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นายธนะชยั  สนัตชิยักลู   251,769  หุน้ (0.15%) 
 - นางชชัฎา  สนัตชิยักลู   56,197  หุน้ (0.03%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2522 - 2536  ผูอ้ำนวยการแผนกบญัชแีละการเงนิ  บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั 
 2536 - 2537  กรรมการผูจ้ดัการ    บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
 2538 - ส.ค. 2539 รองประธานกรรมการ    บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ 
 ส.ค. 2539 - 2547 รองประธานกรรมการ    บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
 2548 - 2550  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
 2551 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั     7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้     1/1 



ผู้บริหารระดับสูง 

ชือ่ นายอดศิกัดิ ์ ลมิปรุง่พฒันกจิ 
ตำแหนง่  กรรมการอำนวยการ สายธรุกจิดา้นสือ่กระจายภาพและเสยีง    
อาย ุ 48 ป ี    
การศกึษา -ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที ่71 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นางกมลทพิย ์ลมิปรุง่พฒันกจิ 70,000 หุน้ (0.04%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	 	 	 	 	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2531 -  2534 นกัขา่วอาวโุส หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่ บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั   
 2534 - 2535  ผูช้ว่ยบรรณาธกิาร   บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั   
 2535 - 2540  บรรณาธกิาร หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊   
 2540 - 2542  ผูช้ว่ยบรรณาธกิารอำนวยการ  บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2543 - 2545  บรรณาธกิาร เนชัน่ทวี ี   บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั   
 2545 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการ 
     สายธรุกจิดา้นสือ่กระจายภาพและเสยีง บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั    7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้    1/1 



ผู้บริหารระดับสูง 

ชือ่ นายพนา  จนัทรวโิรจน์ 
ตำแหนง่  กรรมการอำนวยการ  สายธรุกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษ    
อาย ุ 50 ป ี    
การศกึษา -ปรญิญาโท : Tufts University, USA 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที ่71     
 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     
 - สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - นางผษุด ีจนัทรวโิรจน ์12,450 หุน้ (0.01%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	 	 	 	 	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2531 -  2535 นกัขา่วอาวโุส หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่ บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั   
 2536 -  2537 บรรณาธกิารขา่วเศรษฐกจิ บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊   
 2537 -  2538 บรรณาธกิารบรหิาร บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊   
 2538 -  2540 บรรณาธกิาร หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่ บมจ. เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊   
 2540 -  2542 ผูช้ว่ยบรรณาธกิารอำนวยการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2543 - 2547  บรรณาธกิาร หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2548 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการ สายธรุกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7/7 
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 



ผู้บริหารระดับสูง 

ชือ่ นางเกษร ี กาญจนะวณชิย์ 
ตำแหนง่  กรรมการอำนวยการ  สายธรุกจิดา้นการศกึษา บนัเทงิ และตา่งประเทศ    
อาย ุ 51 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนัศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกกรณม์หาวทิยาลยั     
  รว่มกบั Northwestern University     
 - BA. Science, Duke University, USA 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ที ่71     
 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     
 - สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - 53,050 หุน้ (0.03%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	 		 	 	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2532 - 2535  ผูอ้ำนวยการ ฝา่ยจดัจำหนา่ย บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั   
 2536 - 2544  รองกรรมการผูอ้ำนวยการ ฝา่ยขาย บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั   
 2545 - 2548  รองกรรมการผูอ้ำนวยการอาวโุสฝา่ยปฏบิตักิาร บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั   
 2549 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการสายธรุกจิดา้นการศกึษา 
     บนัเทงิและตา่งประเทศ บมจ. เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จำกดั 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 



ผู้บริหารระดับสูง 

ชือ่ นางสาวพมิพกาญจน ์ ยนัศรสีริชิยั 
ตำแหนง่  กรรมการอำนวยการ ฝา่ยขายโฆษณา    
อาย ุ 50 ป ี    
การศกึษา - ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (มนษุยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคำแหง     
 - Certificate in English with Business Studies, London, 
  Guildhall University 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ 71 
 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     
 - สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - 89,825 หุน้ (0.05%) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	 	 	 	 	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2541 - 2544 ผูอ้ำนวยการอาวโุส    บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2544 - 2548 รองกรรมการผูอ้ำนวยการอาวโุสฝา่ยปฏบิตักิาร  บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2548 - 2550 กรรมการอำนวยการ  สายธรุกจิดา้นขา่วทัว่ไปภาษาไทย บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2551 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการ ฝา่ยขายโฆษณา   บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้     1/1 



ผู้บริหารระดับสูง 

ชือ่ นางสาวเอีย่มศร ี บญุหชยัรตัน์ 
ตำแหนง่  กรรมการอำนวยการ ฝา่ยขายโฆษณา    
อาย ุ 50 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - หลกัสตูรบทบาทหนา้ทีแ่ละทกัษะของการเปน็กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ 71     
 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     
 - สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - 1,200 หุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	 	 	 	 	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2540 - 2543 ผูอ้ำนวยการอาวโุส บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2544 - 2545 รองกรรมการผูอ้ำนวยการอาวโุสฝา่ยปฏบิตักิาร บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2545 - 2546 ผูช้ว่ยประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2546 - 2549 กรรมการอำนวยการ บรษิทั อนิสไพรเ์อน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จำกดั   
 2549 - 2550 กรรมการอำนวยการ 
    สายธรุกจิดา้นกจิกรรมพเิศษและหนงัสอืฉบบัพเิศษ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2551 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการ ฝา่ยขายโฆษณา บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ 1/1 



ผู้บริหารระดับสูง 

ชือ่ นางสาวดวงกมล โชตะนา 
ตำแหนง่  กรรมการอำนวยการ สายธรุกจิขา่วธรุกจิภาษาไทย    
อาย ุ 46 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาตร ี สาขานเิทศศาสตร ์,จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - ไมม่ี 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - 4,410  หุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	 	 	 	 	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2530 - 2533  นกัขา่ว     บรษิทั เนชัน่ พบัลชิชิง่ กรุป๊ จำกดั   
 2533 - 2542  ผูช้ว่ยบรรณาธกิาร    บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2542 - 2543  บรรณาธกิารบรหิาร    บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2543 - 2550  บรรณาธกิารหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ  บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2551 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการ สายธรุกจิขา่วธรุกจิภาษาไทย บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้     1/1 



ผู้บริหารระดับสูง 

ชือ่ นางสาวอรพมิพ ์ เหลอืงออ่น 
ตำแหนง่  กรรมการอำนวยการ  ฝา่ยการตลาด    
อาย ุ 38 ป ี    
การศกึษา - ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัลนิคอรน์ ประเทศนวิซแีลนด์ 
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การอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
 - ไมม่ี 
จำนวนหุน้ทีถ่อืครอง	ณ	วนัที	่12	มกราคม	2552	
 - ไมม่ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งผูบ้รหิาร	 	 	 	 	
	 - ไมม่ี 
ประวตักิารทำงาน	
 2545 - 2550 ผูอ้ำนวยการอาวโุส ฝา่ยการตลาด บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊   
 2551 - ปจัจบุนั กรรมการอำนวยการ ฝา่ยการตลาด บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ 
การเขา้รว่มประชมุ/การประชมุทัง้หมด	(ครัง้)	
 การประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้   1/1 



โครงสร้างการประกอบธุรกิจ 
และการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเนชั่น ปี 2551 

บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)	

สายธรุกจิ	
ดา้นขา่วธรุกจิภาษาไทย	

กรงุเทพธรุกจิ	
สำนกัพมิพบ์ชิบุค๊ส์	

สายธรุกจิ	
ดา้นขา่วทัว่ไปภาษาไทย	

คมชดัลกึ	
เนชัน่สดุสปัดาห์	

สายธรุกจิ	
ดา้นขา่วภาษาองักฤษ	

เดอะเนชัน่	
เนชัน่จเูนยีร์	
Daily	Xpress	

สายธรุกจิ	
ดา้นกจิกรรมพเิศษ	
ฉบบัพเิศษ	และการ	

เปน็ตวัแทนขายโฆษณา	

เอน็ เอม็ แอล จำกดั (NML) 
ทนุชำระแลว้ 10 ลา้นบาท 
ธรุกจิรบัจา้งขนสง่หนงัสอื ฯ 

เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ (NBC) 
ทนุชำระแลว้ 140 ลา้นบาท เจา้ของ 

และผูด้ำเนนิงานสถานขีา่วเนชัน่แชนแนล 
ผลติรายการเพือ่ออกอากาศ 

ในทวีสีถานตีา่งๆ 

เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์
จำกดั มหาชน (NINE) 

ทนุชำระแลว้ 70 ลา้นบาท ผลติหนงัสอืเลม่ 
ในนามของสำนกัพมิพเ์นชัน่บุค๊ส์ 
และเปน็ตวัแทนขายโฆษณา 

ใหส้ิง่พมิพต์า่งประเทศ 

เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดเูทนเมน้ท ์(NEE) 
ทนุชำระแลว้ 50  ลา้นบาท 
ผลติและจำหนา่ยสือ่การศกึษา 

และบนัเทงิสำหรบัเดก็ 

เนชัน่ เอด็ดเูทนเมน้ท ์(NED) ทนุชำระแลว้ 
41 ลา้นบาท ธรุกจิสอนภาษาตา่งประเทศ  

และทกัษะการสือ่สาร 

ดบับลวิ พ ีเอส (ประเทศไทย) จำกดั (WPS) 
ทนุชำระแลว้ 500 ลา้นบาท ธรุกจิรบัจา้งพมิพ์ 

เกยีวโด เนชัน่ พริน้ติง้ เซอรว์สิ จำกดั (KNP) 
ทนุชำระแลว้ 350 ลา้นบาท ธรุกจิรบัจา้งพมิพ์ 

สายธรุกจิ	
ดา้นขนสง่	

สายธรุกจิ	
ดา้นสือ่กระจายภาพ		

และเสยีง	

สายธรุกจิ	
ดา้นการศกึษา	บนัเทงิ	

และตา่งประเทศ	

สายธรุกจิ	
ดา้นโรงพมิพ์	

84.50% 

49.00% 

99.99% 

50.00% 

99.99% 

99.99% 

99.99% 
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เครือข่ายธุรกิจ 

สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย	
กรงุเทพธรุกจิ	
 หนงัสอืพมิพธ์รุกจิรายวนัทีไ่ดร้บัความนยิมและการยอมรบัในความเปน็ผูน้ำในกลุม่หนงัสอืพมิพธ์รุกจิรายวนัฉบบัภาษาไทยมา
นานกวา่ 2 ทศวรรษ และไดร้บัความเชือ่ถอืระดบัสงูจากแวดวงธรุกจิ การลงทนุ และกลุม่ผูบ้รหิารทีต่อ้งการขอ้มลูคณุภาพเพือ่การ
ตดัสนิใจ  
 เพือ่เพิม่ความแขง็แกรง่ทางเนือ้หา เพิม่ความคุม้คา่สำหรบัผูอ้า่น และขยายฐานการเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายใหก้วา้งขึน้ นบัจาก
วนัที ่1 กรกฎาคม 2551 กรงุเทพธรุกจิไดส้รา้งสว่นผสมคอนเทนตใ์หม ่โดยเพิม่เซคชัน่ Bizweek นำผูอ้า่นใหรู้ล้กึยิง่ขึน้ และมองเหน็
โอกาสไดช้ดัเจนกอ่นใคร ทัง้ในโลกธรุกจิ เศรษฐกจิ การเงนิ การตลาด และ IT ตอบสนองไลฟส์ไตล ์ คนรุน่ใหมท่กุแวดวงอาชพี  
เพือ่ความสำเรจ็ในการทำธรุกจิ 
 www.bangkokbiznews.com  
 
สำนกัพมิพ	์Bizbook	
 สำนกัพมิพท์ีพ่มิพแ์ละจดัจำหนา่ยพอ็กเกต็บุค๊สด์า้นธรุกจิ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการขอ้มลูความรูใ้หม่ๆ  ทีผ่า่นกระบวนการ
คดิสรา้งสรรคอ์ยา่งเปน็ระบบ จากผลงานของนกัเขยีนทีค่รำ่หวอดในวงการธรุกจิ 
 

สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย	
คม	ชดั	ลกึ	
 หนังสือพิมพ์รายวันคุณภาพที่มีจุดเด่นในการนำเสนอ “ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์” โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
แฝงดว้ยสาระ เหมาะสำหรบัทกุคนในครอบครวั ภายใตก้ารรบัรองคณุภาพจากรางวลั “หนงัสอืพมิพย์อดเยีย่มประจำป ี 2005” ในงาน
ประชมุหนงัสอืพมิพโ์ลก (World Association of Newspapers หรอื WAN) ทีก่รงุโซล ประเทศเกาหล ี ในฐานะทีส่ามารถผสาน
ความเปน็เลศิในดา้นตา่งๆ ทำใหไ้ดร้บัการยอมรบัและขึน้เปน็หนงัสอืพมิพอ์นัดบั 3 ของประเทศภายในเวลาอนัรวดเรว็  
 www.komchadluek.net 
 
นติยสารเนชัน่สดุสปัดาห์	
 นติยสารแนววเิคราะหข์า่วรายสปัดาหท์ีผ่สมผสานบคุลกิ “ขา่วเชงิลกึ” ของนติยสารรายเดอืนมาไวใ้น “รายสปัดาห”์ และ
เนน้ความสดแบบ “รายวนั” โดยมมีมุมองทีแ่ตกตา่งเปน็จดุขาย โดดเดน่ดว้ยขอ้มลูทีเ่ตมิเตม็ผูอ้า่นใหรู้ล้กึและรูท้นั 
 www.nationweekend.com 
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สายธุรกิจด้านข่าวภาษาอังกฤษ	
The	Nation	
 หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษฉบับแรกอันเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัท จากความมุ่งมั่นในการเสนอข่าวที่ถูกต้องและ
หลากหลาย พรอ้มบทวเิคราะหท์ีช่าญฉลาด ดว้ยแนวคดิกา้วหน้า จนเวบ็ไซต ์ www.nationmultimedia.com ของ The Nation  
ครองตำแหนง่เวบ็ไซตข์า่วภาษาองักฤษอนัดบัหนึง่ของประเทศไทย 
 โดยในป ีพ.ศ. 2551 The Nation ตอกยำ้ความชดัเจนในการเปน็หนงัสอืพมิพอ์สิระชัน้นำของเอเชยี เพือ่การรบัรูข้า่วสารเชงิ
ลึกประกอบการตดัสินใจ โดยปรบัเนือ้หาใหเ้ขม้ขน้ขึน้ มุง่เน้นการเสนอขา่วธรุกจิภาษาอังกฤษทีใ่หข้อ้มลุทางการเงนิและบทวเิคราะห์
ทางการเมอืงทีอ่ยูใ่นความสนใจของผูบ้รหิารและผูท้ีต่อ้งใชข้อ้มลูตดัสนิใจทัง้ในประเทศและทัว่เอเชยี นอกจากนี ้The Nation ยงัรว่มกบั
สือ่นานาชาตจิดัตัง้เครอืขา่ยขา่วสารเอเชยี (Asia News Network/ANN) ซึง่เปน็สมาพนัธห์นงัสอืพมิพช์ัน้นำ ปจัจบุนัประกอบไปดว้ย
สมาชกิจำนวน 19 ราย จาก 17 ประเทศ  
 www.nationmultimedia.com 
 www.nationbangkok.com 
 www.asianewsnet.net 
 
นติยสารเนชัน่	จเูนยีร์	
 หนึ่งในนิตยสารรายปักษ์ที่ขายดีที่สุดในกลุ่มวัยรุ่น ในฐานะสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมในระดับชั้น
มธัยมทัว่ไป และเวบ็ไซดท์ีป่ระสบความสำเรจ็ในการนำเสนอบทความในหลากหลายรปูแบบ  
 www.nationjunior.com 
 
หนงัสอืพมิพ	์Daily	Xpress:	
 หนงัสอืพมิพร์ายวนัภาษาองักฤษแจกฟรฉีบบัแรกในประเทศไทย ตอบโจทยค์วามตอ้งการขา่วสารของคนรุน่ใหม ่ดว้ยรปูลกัษณ์
อินเทรนด ์ ตามกระแสนิยมของสื่อสิ่งพิมพ์ในโลกยุคใหม ่ ด้วยจำนวนพิมพ์แจกฟรีสูงที่สุดในประเทศไทย เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่าง
กวา้งขวาง ดว้ยฉบบัปฐมฤกษ ์5 มนีาคม 2551  
 http://xpress.nationmultimedia.com 
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สายธุรกิจด้านการศึกษา	บันเทิงและต่างประเทศ	
หนงัสอืและสือ่สำหรบัผูใ้หญ่	
 บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ จำกดั (มหาชน) (NINE) ดำเนนิธรุกจิสำนกัพมิพเ์นชัน่บุค๊สส์ำนกัพมิพ์
คณุภาพในเครอืบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน) ผูผ้ลติและจำหนา่ยหนงัสอืพอ๊คเกต็บุค๊สท์ีไ่ดร้บัความไวว้างใจโดยได้
ลขิสทิธิจ์ากนกัเขยีนและสำนกัพมิพท์ีม่ชีือ่เสยีงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่มเีนือ้หาหลากหลายแนว คลอบคลมุความตอ้งการของ
ผูอ้า่นทกุกลุม่ โดยเฉพาะหนงัสอืพอ๊คเกต็บุค๊ส ์ในหมวดการจดัการและบรหิาร อาท ิเมือ่อนาคตไลล่า่คณุ (As The Future Catches 
You), กลยทุธน์า่นนำ้สคีราม (Blue Ocean Strategy), กลยทุธล์องเทล (The Long Tail), เจาะจดุแขง็ (Now, Discover Your 
Strengths) และอืน่ๆ อกีมากมาย 
 www.nationbook.com 
 
หนงัสอืและสือ่สำหรบัเดก็	
 บรษิทั เนชัน่ เอก็มอนท ์ เอด็ดเูทนเมนท ์ จำกดั ผูผ้ลติ นำเขา้ และจดัจำหนา่ยสือ่สิง่พมิพส์ำหรบัเยาวชน เพือ่การศกึษา 
บันเทิง และการเสริมทักษะ โดยส่วนใหญ่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากสำนักพิมพ์และบริษัทผลิตสื่อชั้นนำของโลกจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป 
อเมรกิา และออสเตรเลยี เชน่ Walt Disney, Warner Bros., BBC, Egmont Books, Kingfisher, D.K., Scholastic, และ Hit 
Entertainment  
 หนังสือและสื่อที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์เนชั่น เอ็กมอนท์ที่ได้รับความนิยม ได้แก ่ นิทานและกิจกรรมเสริมทักษะของดิสนีย์, 
การต์นูชดุการผจญภยัของตนิตนิ, นติยสารดสินยีเ์พือ่นนอ้ง, วรรณกรรมเยาวชนแปล ชดุ Scooby-Doo! And you: - สคบูีด้ยูอด
นกัสบื ของ Warner Bros. และเขตปลอดผูช้าย...เขา้ไดเ้ฉพาะแมม่ด! เปน็ตน้  
 www.nationegmont.com 
 
 บรษิทั เนชัน่ เอด็ดเูทนเมนท ์จำกดั ผูผ้ลติและจดัจำหนา่ยสือ่สิง่พมิพส์ำหรบัเยาวชน เพือ่การศกึษา และบนัเทงิ โดยมุง่เนน้
หนงัสอืการต์นูยอดนยิมทีไ่ดร้บัลขิสทิธิม์าจากสำนกัพมิพช์ัน้นำของประเทศญีปุ่น่ ประเทศไทย และ ประเทศอืน่ๆในทวปีเอเชยี อาท ิ
เชน่ Shueisha Inc., Shogakukan, Kodansha และ Futabasha เปน็ตน้  
 หนงัสอืการต์นูและวรรณกรรมเยาวชนทีผ่ลติโดยสำนกัพมิพเ์นชัน่ เอด็ดเูทนเมนท ์ ทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งสงูในกลุม่นกัอา่น 
ไดแ้ก ่นติยสารการต์นูรายสปัดาห ์“Boom”, หนงัสอืการต์นูโดราเอมอนซรีสี,์ ดรากอ้นบอล, เทพมรณะ, นนิจาคาถาโอโ้ฮเฮะ, เดธโนต้, 
อภัยมณีซาก้า, มีดที ่ 13 และวรรณกรรมเยาวชนแปลชุดบันทึกคดีเด็ดนักสืบดังยูเมมิส ึ คิโยะชิโร่, ชุด บันทึกคดีเด็ดชุมนุมนักสืบ
คอมพวิเตอร ์เปน็ตน้  
 www.ned-comics.com 
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บรกิารดา้นการศกึษาอบรม	
 บรษิทั เนชัน่ เอด็ดเูทนเมนท ์จำกดั ใหบ้รกิารดา้นการศกึษา ฝกึอบรมทกัษะเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทำงาน การสือ่สาร 
และการใชภ้าษาตา่งประเทศ ใหก้บัองคก์ร บคุคลทัว่ไป ตลอดจนนกัเรยีน นกัศกึษา ภายใต ้แบรนด ์Nation Educational Services 
และ Direct English  
 การจดัฝกึอบรมทกัษะการทำงานและการสือ่สารใหก้บัองคก์ร บคุคลทัว่ไป และนกัเรยีน นกัศกึษาภายใต ้ แบรนด ์ Nation 
Educational Services ประกอบดว้ย 3 ธรุกจิหลกั ดงันี ้ 
 • Business related training courses หลกัสตูรฝกึอบรมใหค้วามรู ้และพฒันาทกัษะในการทำงานและการสือ่สารใหก้บั  
  บคุคลทัว่ไปและบคุลากรในองคก์ร แนะนำเทคนคิและกลยทุธใ์นหลกัสตูรอบรมทีส่ามารถนำไปใชไ้ดจ้รงิในการทำงาน  
 • Study tour เปดิโลกทศันก์ารเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ในชว่งปดิภาคเรยีนกบัการเรยีนภาษาองักฤษ และทศันศกึษา  
 • Examination preparation สำหรบัผูท้ีเ่ตรยีมตวัศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาตร ี โท เอก ณ สถาบนัการศกึษานานาชาติ  
  ทัง้ในและตา่งประเทศ 
 www.nation-education.com 
 
 นอกจากนีย้งัไดร้บัสทิธิเ์ปน็ Master Franchisee ของสถาบนั Direct English ในประเทศไทยและภมูภิาคอนิโดจนี จาก
บรษิทั DE & LG Limited ประเทศองักฤษ ซึง่เปน็ผูพ้ฒันาหลกัสตูรการเรยีนภาษาองักฤษแบบ Assisted Learning ทีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัจากทัว่โลกวา่มปีระสทิธผิล ดว้ยการเรยีนโดยใชส้ือ่ผสมผสานผา่นชัน้เรยีน คูม่อืการเรยีน และโปรแกรมมลัตมิเีดยี ปจัจบุนัมี
สาขามากกวา่ 100 แหง่ใน 20 ประเทศทัว่โลกภายใตแ้บรนด ์Direct English และ Linguaphone 
 www.directenglish.co.th  
 
บรกิารจดัพมิพ	์ขายโฆษณา	จดัจำหนา่ยใหก้บัสำนกัพมิพต์า่งประเทศ	
 ใหบ้รกิารในนามบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ จำกดั (มหาชน) มุง่เนน้การใหบ้รกิารแกส่ำนกัพมิพต์า่ง
ประเทศ ทัง้ดา้นการจดัพมิพ ์ การขายโฆษณา การจดัจำหนา่ยและจดัสง่ และเปน็ศนูยก์ลางการขายสมาชกิใหแ้กห่นงัสอืพมิพ ์ และสิง่
พิมพ์ต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเจาะตลาดการขายกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่เป็นเป้าหมายของแต่ละสิ่งพิมพ ์ และรวมถึง ลูกค้า
โรงแรม สายการบนิ สถาบนัและองคก์รตา่งๆ ทัว่ประเทศไทย และ ประเทศเพือ่นบา้นในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 
บรกิารตา่งๆทีใ่หบ้รกิารในนามบรษิทัฯไดแ้ก่ 
 1. บรกิารการจดัพมิพ ์ จากการไดร้บัความเชือ่ถอืในฐานะเปน็ผูน้ำดา้นสิง่พมิพ ์ จงึไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็ผูจ้ดัพมิพห์นงัสอืพมิพ ์ 
  The Wall Street Journal Asia และ Yomiuri Shimbun ในประเทศไทย ดว้ยระบบการสง่ขอ้มลูผา่นอนิเตอรเ์นต็  
  จากสำนกังานใหญใ่นตา่งประเทศและนำออกจดัจำหนา่ยในประเทศไทยและประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
 2. บรกิารการจดัจำหนา่ยและวางรา้น ทัง้หนงัสอืพมิพ ์และ นติยสาร ผา่นตวัแทนขาย ทัว่ประเทศ 
 3. บรกิารการจดัสง่ ทัง้หนงัสอืพมิพแ์ละนติยสาร แกล่กูคา้สมาชกิทัว่ไป ลกูคา้โรงแรม สายการบนิ สถาบนัและองคก์ร  
  ตา่งๆ ทัว่ประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
 4. บรกิารการขายโฆษณา ใหแ้กห่นงัสอืพมิพ ์Yomiuri Shimbun และ Nation Egmont Edutainment’s Publications 
 หนงัสอืพมิพแ์ละนติยสารทีบ่รษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จำกดั (มหาชน) ใหบ้รกิาร ไดแ้ก ่หนงัสอืพมิพ ์
The Wall Street Journal Asia, Yomuiri Shimbun, นติยสาร Time, Fortune, Newsweek, Far Eastern Economic Review, 
Forbes Asia, Reader’s Digest, Harvard Business Review และ Business Traveler Asia Pacific  
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สายธุรกิจด้านกิจกรรมพิเศษ	ฉบับพิเศษและการเป็นตัวแทนขายโฆษณา	
หนงัสอืฉบบัพเิศษ	(Special	Publications)  
 ในโอกาสพเิศษตา่งๆ ของบรษิทัทัว่ไป ทีต่อ้งการการประชาสมัพนัธท์ีส่รา้งความแตกตา่ง จากการประชาสมัพนัธแ์บบปกต ิ
เชน่ ครบรอบปบีรษิทั เปดิโรงงานใหม ่แนะนำสนิคา้ใหม ่เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(SET หรอื MAI) ฯลฯ โดยการนำเสนอ
เปน็รปูแบบตา่งๆ อาท ิ ฉบบัพเิศษ ทีม่รีปูเลม่ สวย เดน่ แปลกตา เชน่ แมกกาซนี แทบลอยด ์ แฮนดบ์ุค๊ และในลกัษณะหุม้ปก
หนงัสอืพมิพ ์ สายคาด ซึง่สามารถนำเสนอได ้ 3 ภาษา โดยแทรกไปกบัหนงัสอืพมิพใ์นเครอืเนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ และหนงัสอืพมิพ์
ภาษาญี่ปุ่น โยมิอุริชิมบุน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตรูปเล่มหลากหลายขนาด สี่ส ี ทันสมัยที่สุดในประเทศ ตลอดจนการจัดทำ 
Company Profile แคตตาลอ็ค โบรชวัร ์เอกสารใชป้ระกอบการจดังานตา่งๆ รวมถงึการจดัทำ VDO/VCD Presentation  
 
กจิกรรมพเิศษ	(IMC	Special	Events)	
 บรษิทัเปน็ผูน้ำในการดำเนนิกจิกรรมทางการตลาดทกุรปูแบบไมว่า่จะเปน็กจิกรรมสนัทนาการ บนัเทงิ ธรุกจิ และกจิกรรมเพือ่
สงัคม โดยทมีงานการตลาดมอือาชพีทีม่ปีระสบการณด์า้นการจดักจิกรรมพเิศษ (organizer) และเครือ่งมอืทีค่รบครนัในการวเิคราะห ์
วิจัยเพื่อกลั่นกรองหาแนวทางในการรังสรรค์งานในรูปแบบต่างๆ ให้มีคุณค่าและตอบโจทย์แก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ ยังมี
เครอืขา่ยการทำงานรว่มกบัองคก์รอืน่ๆ ทีม่คีวามชำนาญเฉพาะทาง รวมถงึการประชาสมัพนัธก์จิกรรมหรอืโครงการตา่งๆ ผา่นสือ่ครบ
วงจรของเครอืเนชัน่กรุป๊ ทีม่พีลงัในการสือ่สารเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายในทกุระดบัและมปีระสทิธภิาพยิง่ จงึทำใหเ้รามคีวามพรอ้มในการ
สรา้งสรรคก์จิกรรมพเิศษตา่งๆ ในทกุรปูแบบใหแ้กบ่รษิทัและลกูคา้  
 ผลงานกจิกรรมพเิศษทีผ่า่นมา ไดแ้ก ่ กจิกรรมดา้นภาพยนตร ์ – เทศกาลภาพยนตรน์านาชาต ิ (World Film Festival) , 
กจิกรรมดา้นดนตร ี– Colour Your Life European Jazz, กจิกรรมดา้นกฬีา – Nation Hole-in-One Hall of Fame , กจิกรรม
ดา้นการศกึษา ทบทวนความรูสู้ม่หาวทิยาลยั, กจิกรรมสมัมนาระดบันานาชาต ิ – International Conference “Asia’s Emerging 
Response to Climate Change”, “Asian Financial Outlook: The Next 10 years” กจิกรรมสมัมนาระดบัประเทศ – Taking 
Bangkok Forward “Saneh Bangkok”, กจิกรรมเพือ่สงัคม – โครงการ 1 องศาจดุเปลีย่นประเทศไทย ตา้นภยัโลกรอ้น และ
กจิกรรมสง่เสรมิภาพลกัษณร์ะดบัประเทศ - AOT’s Colour of Blessing ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ 
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สายธุรกิจด้านสื่อกระจายภาพและเสียง	
 บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั เปน็บรษิทัในเครอืของเนชัน่กรุป๊ ทีผ่ลติสือ่วทิย ุโทรทศัน ์รวมถงึบกุเบกิโลก
การสือ่สารในยคุตจิติอลดว้ยนวิมเีดยี เชน่ บรกิารขา่วบนมอืถอื และอนิเตอรเ์นต็ออนไลนใ์นรปูแบบตา่งๆ  
 
Nation	Broadcasting	
 ดำเนนิการโดยบรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั ผลติรายการโทรทศันใ์นเชงิขา่วสารและสาระ ออกอากาศทาง
สถานโีทรทศันช์อ่งตา่งๆ และยงัเปน็ผูด้ำเนนิการเนชัน่แชนแนล สถานขีา่ว 24 ชัว่โมง แหง่แรกของประเทศไทย 
 “ในสนามข่าวเราคือตัวจริง” รายแรกของประเทศ โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์  
เจาะลกึ และวเิคราะหเ์นือ้หาอยา่งเปน็กลาง ดว้ยทมีขา่วและทมีงานทีม่ากประสบการณเ์ปน็ตน้แบบของสถานขีา่วและนกัขา่วมอือาชพี 
แหล่งรวมคนข่าวคุณภาพ อาท ิ คุณสุทธิชัย หยุ่น, คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล, คุณธีระ ธัญไพบูลย์, คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์,  
คณุวณีารตัน ์เลาหภคกลุ เปน็ตน้ 
 ผลงาน จากการผลติรายการเชงิขา่วและสนทนาขา่ว ทีไ่ดร้บัความนยิมสงูในสถานโีทรทศันฟ์รทีวี ีไดแ้ก ่ 
 1.	 ชพีจรโลก	กบัสทุธชิยั	หยุน่ ทกุวนัพฤหสับด ี เวลา 23.00 น. - 24.00 น. ทางโมเดริน์ไนนท์วีี 
 2.	 ชพีจรโลกวนันี ้ ทกุวนัจนัทร ์- ศกุร ์ เวลา 07.30 น. - 08.00 น. ทางโมเดริน์ไนนท์วีี 
 3.	 ขา่วขน้	คนขา่ว ทกุวนัจนัทร ์- ศกุร ์ เวลา 21.30 น. - 22.15 น. ทางโมเดริน์ไนนท์วีี 
 4.	 สยามเชา้นี ้ ทกุวนัจนัทร ์- ศกุร ์ เวลา 06.00 น. - 07.05 น. ทางชอ่ง 5 
 5.	 เรือ่งเดน่เยน็นี ้ ทกุวนัจนัทร ์- ศกุร ์ เวลา 16.30 น. - 17.55 น. ทางชอ่ง 3 
 www.nationchannel.com 
 
Nation	Radio  
 ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Content Provider ทั้งการจัดรายการวิทยุวิเคราะห์ข่าว และรายงานเหตุการณ์ข่าวด่วน ทัน
เหตกุารณ ์โดยแบง่ลกัษณะของรายการทีผ่ลติไดด้งันี ้ 
	 1.	 รายการทีน่ำเสนอขา่วสารและรายงานความเคลือ่นไหวเหตกุารณท์ีน่า่สนใจ  
  เป็นรายการเพื่อนำเสนอข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ และรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ที่น่าสนใจทั้งด้าน  
  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีแหล่งข่าวในประเทศจากศูนย์ข่าวเนชั่น และแหล่งข่าวต่างประเทศจาก  
  wire service ไดแ้ก ่AFP, Reuter, AP จงึทำใหส้ามารถเสนอขา่วไดอ้ยา่งรวดเรว็ นอกจากนีย้งัมกีารสมัภาษณบ์คุคล  
  ในขา่วประจำวนั รายงานขา่วตลาดเงนิ ตลาดหุน้ และภาวะการซือ้ขายหลกัทรพัยอ์กีดว้ย  
	 2.	 รายการขา่วสัน้ตน้ชัว่โมง	
  เป็นการนำเสนอข่าวสั้นทุกต้นชั่วโมงทุกวัน (ยกเว้นช่วงถ่ายทอดข่าวจากทางสถานี) โดยนำเสนอรายงานข่าวสั้น  
  ทนัเหตกุารณท์กุประเภทซึง่รายงานจากนกัขา่วทัว่ประเทศ  
 ปัจจุบันบริษัทมีรายการที่ผลิตและออกอากาศทางสถานีวิทยุต่างๆ ได้แก ่ สถานีวิทย ุ F.M.90.5 Mhz. และสถานีวิทย ุ 
F.M.102 Mhz.  
 www.nationradioonline.com  
 
New	Media	
 นิวมีเดียเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำหน้าที่พัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำข้อมูลข่าวสารของเครือ  
มาสรา้งมลูคา่เพิม่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และเพือ่ตอบสนองรปูแบบการดำเนนิชวีติ หรอืไลฟส์ไตลข์องคนรุน่ใหมท่ีเ่ปลีย่นไป ดว้ยการนำ  
ขอ้มลูขา่ว ไมว่า่จะเปน็ขา่วหนงัสอืพมิพ,์ วทิย,ุ โทรทศัน ์เผยแพรสู่ช่อ่งทางใหม่ๆ  ไดแ้ก ่Internet	&	Blog เชน่ www.oknation.net, 
บรกิารทางมอืถอื เชน่ SMS ขา่วสัน้, Nation Channel MMS, ชมรายการสดจากสถานโีทรทศัน ์Nation Channel ผา่นโทรศพัท ์ 
มอืถอื หรอื Nation Channel Podcast บรกิารดาวนโ์หลดรายการจากสถานโีทรทศัน ์ Nation Channel เพือ่รบัชมผา่นเครือ่งเลน่  
ไอพอด เปน็ตน้  
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สายธุรกิจด้านการพิมพ์	
 บรษิทั	 ดบับลวิพเีอส	 (ประเทศไทย)	 จำกดั บรษิทัยอ่ยของเนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั หนึง่ในโรงพมิพท์ีม่ปีระสทิธภิาพ
ทนัสมยัทีส่ดุของประเทศ จากประสบการณท์ีส่ัง่สมมากวา่ 30 ป ี ดว้ยการผลติงานออกสูต่ลาดอยา่งสมำ่เสมอ โดยใหบ้รกิารงานพมิพ์
สำหรบัสือ่สิง่พมิพท์กุประเภททัง้ภายในและภายนอกประเทศ ไมว่า่จะเปน็หนงัสอืพมิพห์รอืนติยสารชัน้นำ เชน่ สิง่พมิพใ์นเครอืเนชัน่ 
กรุป๊, The Wall Street Journal Asia และ Yomiuri Shimbun เปน็ตน้ 
 บรษิทั	 เกยีวโด	เนชัน่	พริน้ติง้	 เซอรว์สิ	จำกดั (KNP) บรษิทัรว่มทนุระหวา่ง บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จำกดั 
และ บรษิทั เกยีวโด พริน้ติง้ จำกดั ประเทศญีปุ่น่ หนึง่ในบรษิทัชัน้นำดา้นการพมิพข์องญีปุ่น่ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล และมี
ประสบการณด์า้นการพมิพม์ากวา่ 1 ศตวรรษ  
 ดว้ยเครือ่งจกัรและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ประกอบกบัประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญในการทำงานทีผ่นวกเขา้ดว้ยกนั KNP 
จึงสามารถให้บริการด้านการพิมพ์ที่หลากหลาย ทั้งงานออกแบบกราฟฟิค งานก่อนพิมพ ์ กระบวนการพิมพ ์ และงานหลังการพิมพ ์
ตลอดจนบรกิารพเิศษ เชน่ การเขา้เลม่แบบปกแขง็ และ commercial web printing รองรบัลกูคา้ทัง้ตลาดภายในประเทศและตา่ง
ประเทศ โดยมรีางวลั Gold Award จากงานประกวดสิง่พมิพแ์หง่ชาตคิรัง้ที ่2 ป ี2550 เปน็เครือ่งยนืยนัในคณุภาพการพมิพท์ีด่ ี 
 

สายธุรกิจด้านขนส่ง	
  บรษิทั เอน็ เอม็ แอล จำกดั (NML) ผูด้แูลงานดา้น Logistics ของเนชัน่กรุป๊และลกูคา้ภายนอก รวมกวา่ 50 บรษิทั และ
ใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้กบัผูใ้ชบ้รกิารทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยลกัษณะการใหบ้รกิารตา่งๆ ของบรษิทั เอน็ เอม็ แอล จำกดั ไดแ้ก่ 
 
1.งานขนสง่	(Transport	Department)	
 บรกิารแพค็กิง้และขนสง่สิง่พมิพ ์ อาท ิ นติยสาร,พอ็คเกต็บุค๊, ตำราเรยีน และพสัดทุัว่ไป จดัสง่สูผู่ร้บัปลายทางทัว่ประเทศ 
ดว้ยระบบวางแผนและตดิตามงานจดัสง่สนิคา้ผา่นดาวเทยีม LTS (Logistics Tracking System) ซึง่ปจัจบุนั NML ดแูลใหบ้รกิารจดั
สง่สิง่พมิพข์องเครอืเนชัน่กรุป๊ และลกูคา้ภายนอกกวา่ 50 บรษิทั เชน่ บุค๊สไมล,์ ซเีอด็, อมรนิทรบ์ุค๊, สนพ.ไทยวฒันาพานชิ (ทวพ.), 
สนพ.อกัษรเจรญิทศัน,์ศนูยห์นงัสอืจฬุาฯ, เอเซยีบุค๊ส,์ นานมบีุค๊ส ์และการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (อสท.) เปน็ตน้  
2.	งานบรกิารจดัสง่สมาชกิสิง่พมิพ์	
 บรกิารจดัสง่สิง่พมิพแ์ละสนิคา้ใหก้บัสมาชกิดว้ยมอเตอรไ์ซค ์ ทัง้ในกรงุเทพปรมิณฑล และในจงัหวดัใหญ่ๆ  เชน่ เชยีงใหม,่
ขอนแกน่,สงขลา,ภเูกต็,อยธุยา และพทัยา โดยปจัจบุนั NML ใหบ้รกิารจดัสง่สมาชกิสิง่พมิพท์ัง้ของเนชัน่กรุป๊และลกูคา้ทีเ่นชัน่กรุป๊เปน็
ตวัแทนจำหนา่ย ไดแ้ก ่ เดอะเนชัน่, กรงุเทพธรุกจิ, คมชดัลกึ, Yomiuri Shimbun, The Wall Street Journal Asia เปน็ตน้ 
นอกจากนีย้งัใหบ้รกิารกบัลกูคา้ภายนอกอืน่ๆ อกี เชน่ True Visions Magazine (UBC), นสพ.ดาราเดลี ่ และดาราเดลีส่ดุสปัดาห,์ 
นติยสาร WHO, นติยสาร เอนเตอรเ์ทน, นติยสาร Go Genius และนติยสารเลม่โปรด เปน็ตน้ 
3.	งานบรกิารอืน่ๆ  
 - งานแจก (Hand out) สิง่พมิพ,์โบรชวัร,์ใบปลวิ (Leaflet) เพือ่การเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายทีล่กูคา้ตอ้งการ เชน่ บา้นพกัอาศยั, 
คอนโดมเินยีม, อพารท์เมนท,์ อาคารสำนกังาน และสถานรีถไฟฟา้ เปน็ตน้ โดยปจัจบุนั NML ดแูลการแจก Hand Out ใหก้บั 
DAILY XPRESS, McDonald, หา้ง Tesco Lotus, หา้ง JUSCO และ SB Furniture 
 - งานจดัสง่พสัดดุว่น บรกิารจดัสง่สิง่ของหรอืพสัดแุบบดว่นพเิศษในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล โดยผูร้บัจะไดร้บัพสัดภุายใน 
5 ชัว่โมง ดแูลโดยทมีงานทีม่ปีระสบการณก์วา่ 10 ป ีใหบ้รกิารทีม่ัน่ใจได ้ทัง้ความรวดเรว็ และความปลอดภยัในการจดัสง่  
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สภาพเศรษฐกิจโดยรวม	 
 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในป ี 2551 มกีารขยายตวัทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัป ี 2550 เนือ่งจากเศรษฐกจิโลกหลายประเทศเริม่ถดถอย  
อนัเนือ่งมาจากวกิฤต ิSub-prime ของสหรฐัอเมรกิา ประกอบกบัปญัหาราคานำ้มนัและราคากระดาษในตลาดโลกสงูขึน้อยา่งมากในชว่ง
ตน้ป ี และนอกจากนีย้งัมผีลกระทบจากจากปจัจยัหลกัภายในประเทศ ไมว่า่จะเปน็ความขดัแยง้ทางการเมอืงซึง่สง่ผลถงึการปดิสนามบนิ
ทีส่ำคญัทัง้ 2 แหง่ ในชว่งปลายปทีีผ่า่นมา  
 ในแงข่องธรุกจิสิง่พมิพน์ัน้ ไดร้บัผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุจากสถานการณก์ารปรบัตวัสงูขึน้อยา่งรวดเรว็ของราคานำ้มนัและ
ราคากระดาษ ตลอดจนภาวะตลาดโฆษณาชะลอลดลง ดงัจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูจาก Nielsen Media Research ทีร่ะบวุา่ตวัเลขการใช้
งบโฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆ โดยรวมในป ี2551 ลดลงประมาณ 3% จากปกีอ่น อนัเนือ่งมาจากภาวะเศรษฐกจิภายนอก สง่ผลกระทบให้
บรษิทัตา่งๆระมดัระวงัและควบคมุการใชจ้า่ยอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะการใชง้บในการลงโฆษณาซึง่ถอืเปน็รายไดห้ลกัของบรษิทัสิง่พมิพ ์
ทำใหผ้ลประกอบการของอตุสาหกรรมสิง่พมิพโ์ดยรวมไดร้บัผลกระทบตามไปดว้ย   
 ในป ี 2552 นี ้ บรษิทัฯคาดวา่ปจัจยัความขดัแยง้ทางการเมอืงในปทีีผ่า่นมา จะคลีค่ลายลงจากการเขา้มาของคณะรฐับาลใหม่  
ซึง่หากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลและโครงการตา่งๆ สามารถนำไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถสรา้งความมัน่ใจให้  
ผู้บริโภคและนักลงทุนได ้ ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัว นอกจากนี ้ ในปีนี้ราคาน้ำมันและราคา
กระดาษมแีนวโนม้ทีจ่ะปรบัตวัลงมาจากป ี2551 และนา่จะสง่ผลดตีอ่บรษิทัสิง่พมิพโ์ดยตรง  
 อยา่งไรกต็าม ปจัจยัภายนอกประเทศทีเ่ปน็ตวัแปรสำคญัทีจ่ะตอ้งจบัตามองอยา่งใกลช้ดิ ไมว่า่จะเปน็วกิฤตการณก์ารเงนิของโลก 
ในครึง่ปหีลงัของป ี2551 โดยเฉพาะเศรษฐกจิของสหรฐัฯ (Hamburger Crisis) ทีม่ผีลกระทบอยา่งรนุแรงกบัเศรษฐกจิของโลก โดยที่
ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได ้ ซึง่จะส่งผลให้สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของ ป ี 2552  
หดตวักวา่ป ี2551 และอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ไปยงัการสง่ออกของไทยและการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในทีส่ดุ 
 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบดว้ย 5 กลุม่ธรุกจิหลกัไดแ้ก ่ 	
1.	 สายธรุกจิดา้นขา่วธรุกจิภาษาไทย	 : ผูผ้ลติและจำหนา่ยหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ หนงัสอืพมิพธ์รุกจิรายวนั และพอ็กเกต็บุค๊ส ์ 
 ด้านธุรกิจภายใต้ชื่อสำนักพิมพ ์ Bizbook โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้แก่นักธุรกิจ นักธุรกิจรุ่นใหม ่ นักวิชาการ ข้าราชการ  
 นกัการตลาด นสิตินกัศกึษา และประชาชนทีม่กีารศกึษาระดบักลางถงึระดบัสงู  
2.	 สายธรุกจิดา้นขา่วทัว่ไปภาษาไทย	: ผูผ้ลติและจำหนา่ยหนงัสอืพมิพ ์คม ชดั ลกึ หนงัสอืพมิพข์า่วทัว่ไปรายวนัภาษาไทย และ  
 นติยสารเนชัน่สดุสปัดาห ์นติยสารวเิคราะหข์า่วทัว่ไปรายสปัดาห ์โดยลกูคา้กลุม่เปา้หมายไดแ้ก ่ประชาชนทัว่ไป  
3.	 สายธรุกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษ	: ผูผ้ลติและจำหนา่ย หนงัสอืพมิพ ์The Nation หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษรายวนั และ Daily  
 Xpress หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Free Sheet ขนาด Compact โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่คนไทยที่ติดตามความ  
 เคลือ่นไหวของการเมอืงและเศรษฐกจิ กลุม่ผูอ้า่นรุน่ใหม ่รวมทัง้ชาวตา่งชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยดว้ย   
4.	 สายธรุกจิดา้นกจิกรรมพเิศษและหนงัสอืฉบบัพเิศษ	 : จากการทีบ่รษิทัเปน็ผูน้ำในการผลติสือ่สิง่พมิพห์ลากหลาย, โทรทศันแ์ละ  
 วทิย,ุ Website และการใหบ้รกิารดำเนนิกจิกรรมทางการตลาดและการจดังาน (Event marketing) ทกุรปูแบบ บรษิทัฯ จงึม ี 
 ความพร้อมในการให้บริการโฆษณาต่างๆอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการโฆษณาสินค้าและบริการ  
 รวมถงึกจิกรรมตา่งๆ ของบรษิทัของลกูคา้เองใหต้รงกบักลุม่เปา้หมายตา่งๆ ทีล่กูคา้ตอ้งการ ทัง้ในรปูแบบกจิกรรมประเภทตา่งๆ   
 และสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษซึ่งสามารถนำเสนอได ้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อแทรกไปกับ  
 หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ, The Nation และ The Yomiuri Shimbun รวมทัง้การประชาสมัพนัธด์ว้ยรปูแบบการนำเสนอแบบ  
 e-supplement โดยผา่นทาง www.nationmultimedia.com อกีดว้ย 
โดย 4 กลุม่ธรุกจิหลกัขา้งตน้อยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน)   
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5.	 สายธรุกจิดา้นการศกึษา	บนัเทงิ	และตา่งประเทศ	: อยูภ่ายใตก้ารบรหิารของบรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ 
 จำกดั มหาชน, บรษิทั เนชัน่ เอด็ดเูทนเมนท ์จำกดั และบรษิทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดเูทนเมนท ์จำกดั โดยดำเนนิธรุกจิดงันี้ 
 • ผลติพอ็กเกต็บุค๊สท์ีไ่ดร้บัลขิสทิธิท์ัง้ในและตา่งประเทศ 
 • ตัวแทนขายโฆษณาให้สิ่งพิมพ์ต่างประเทศและจัดจำหน่ายหนังสือให้แก่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศในประเทศไทยและภูมิภาค  
  อาเซยีน ไดแ้ก ่ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri Shimbun รวมทัง้นติยสารตา่งประเทศ เชน่  
  Fortune, Time Magazine และ BusinessWeek เปน็ตน้ 
 • ผลติ นำเขา้ และจำหนา่ยสิง่พมิพส์ำหรบัเดก็เพือ่การศกึษา บนัเทงิ และสือ่ทกัษะการสือ่สารจากในและตา่งประเทศ 
 
สภาพการแขง่ขนัของธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์	 
 กรงุเทพธรุกจิยงัเปน็ผูน้ำทีโ่ดดเดน่ในกลุม่หนงัสอืพมิพธ์รุกจิรายวนั และสามารถรกัษาฐานผูอ้า่นและสว่นแบง่การตลาดดา้นพืน้ที่
โฆษณามากกวา่ครึง่หนึง่ไวไ้ดใ้นภาวะการแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้จากหนงัสอืพมิพธ์รุกจิรายวนั โพสต ์ทเูดย ์และ ผูจ้ดัการรายวนั  
 คมชดัลกึ หนงัสอืพมิพร์ายวนัทัว่ไป มสีว่นแบง่การตลาดทางดา้นพืน้ทีโ่ฆษณาเปน็อนัดบั 3 รองจากไทยรฐัและเดลนิวิส ์ 
 The Nation หนงัสอืพมิพภ์าษาองักฤษ มคีูแ่ขง่เพยีงฉบบัเดยีวคอื Bangkok Post มสีว่นแบง่การตลาดทางดา้นพืน้ทีโ่ฆษณา 
ประมาณ 35 – 40% 
 สำนกัพมิพ ์ เนชัน่บุค๊ส ์ เนือ่งจากในปจัจบุนัมผีูผ้ลติพอ็คเกต็บุค๊สเ์ปน็จำนวนมาก กอ่ใหเ้กดิการแขง่ขนักนัสงู ดงันัน้เนือ้หาสาระ
ภายในเลม่จงึเปน็ปจัจยัสำคญัในการเลอืกซือ้ของผูอ้า่น ผูผ้ลติหนงัสอืพอ็คเกตบุค๊สท์ีท่ำแนวเดยีวกบับรษิทัไดแ้ก ่อมัรนิทรพ์ริน้ติง้, นานมี
บุค๊ส,์ มตชิน เปน็ตน้ 
 สิง่พมิพส์ำหรบัเดก็และการศกึษา ปจัจบุนัมผีูผ้ลติผลติภณัฑเ์พือ่การศกึษาและบนัเทงิเพิม่มากขึน้ โดยแนวโนม้ในอนาคตคาดวา่
ตลาดจะขยายตวัมากขึน้เนือ่งจากคนรุน่ใหมม่กีารศกึษาทีส่งูขึน้และใหค้วามสำคญักบัการศกึษาหาความรูข้องบตุรหลานมากขึน้คูแ่ขง่ของ
บรษิทั มหีลากหลายขึน้กบัแตล่ะผลติภณัฑ ์ไดแ้ก ่ กลุม่ทีไ่ดร้บัลขิสทิธิจ์าก Disney เชน่ อกัษราพพิฒัน ์เปน็ตน้ กลุม่ทีเ่ปน็คูแ่ขง่ทาง
ดา้นหนงัสอืการต์นูญีปุ่น่ ไดแ้ก ่วบิลูยก์จิ, สยามสปอรต์พบัลชิชิง่ เปน็ตน้ 
 
แนวโนม้ธรุกจิสือ่สิง่พมิพใ์นอนาคต	 
 ในป ี 2552 นี ้ ความชดัเจนของการเมอืงไทยนา่จะเปน็ปจัจยับวกตอ่ธรุกจิสือ่สิง่พมิพ ์ โดยหากรฐับาลสามารถสรา้งเสถยีรภาพ
ทางการเมอืง และผลกัดนัใหม้าตรการตา่งๆ สามารถนำไปปฏบิตัไิด ้ กน็า่จะสง่ผลดตีอ่การบรโิภคและการลงทนุ ซึง่จะสง่ผลตอ่ภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวมและการขยายตวัของมลูคา่รวมของโฆษณาในประเทศไทยในทีส่ดุ 
 อยา่งไรกต็าม ปจัจยัหลกัทีจ่ะตอ้งจบัตาอยา่งใกลช้ดิ ไดแ้ก ่ เศรษฐกจิของสหรฐั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ภาคการสง่ออกและการ
ขยายตัวของเสรษฐกิจโดยรวม ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของอุตสาหกรรมโฆษณาของประเทศ โดยจากการคาดการณ ์ ป ี 2552 ตลาด
โฆษณาคงไมม่กีารเตบิโตหรอืเตบิโตลดลง 
 นอกจากนี ้ ในสว่นอตุสาหกรรมสือ่หนงัสอืพมิพ ์บรษิทัฯคาดวา่จะเหน็พฒันาการในอตุสาหกรรมสือ่สิง่พมิพอ์ยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้การ
มสีือ่สิง่พมิพใ์นรปูแบบใหม ่(อาท ิFree copy) เขา้มาในตลาดเพือ่สนองพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่วีถิกีารดำเนนิชวีติทีเ่ปลีย่นไป, การรว่มมอื
ระหวา่งผูผ้ลติ content กบัสือ่หนงัสอืพมิพเ์พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั รวมทัง้การพฒันาของสือ่รปูแบบใหม ่ หรอื New 
Media เชน่ Weblog, Broadband หรอืการใหบ้รกิารบนมอืถอืตา่งๆ และการผนวกขา้มสือ่หลายๆประเภท (Convergence) ซึง่จะสง่
ผลใหก้ารแขง่ขนัในอตุสาหกรรมสงูขึน้ แตก่เ็ปน็การเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูอ้า่นมากยิง่ขึน้ดว้ย 
 ทัง้นีป้จัจยัสำคญัทีบ่รษิทัสือ่สิง่พมิพต์อ้งมุง่เนน้ตอ่ไป จะยงัคงเปน็การเสนอขา่ว (Content) ทีน่า่สนใจ ไมว่า่จะเปน็สถานการณ์
ปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงและมเีหตกุารณท์ีส่ำคญัเกดิขึน้อยูต่ลอดเวลา สถานการณท์างการเมอืง สภาพเศรษฐกจิตา่งๆ ทัง้ภายใน
ประเทศและตา่งประเทศ ภายใตห้ลกัการในการนำเสนอขอ้มลูทีมุ่ง่เนน้ความเทีย่งตรง รวดเรว็ และไดร้บัความเชือ่ถอืจากผูอ้า่น, การ
ควบคมุตน้ทนุและประสทิธภิาพทำงาน รวมทัง้การใชป้ระโยชนจ์าก Content ทีม่อียูไ่ปยงัชอ่งทางใหม ่เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคในเวลาทีเ่หมาะสม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
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 นอกเหนอืจากสือ่หนงัสอืพมิพท์ีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้ สือ่สิง่พมิพใ์นกลุม่ของการศกึษาและบนัเทงิ (Edutainment) นา่จะยงัคง
ขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมสีาเหตจุากพฤตกิรรมผูอ้า่นรุน่ใหมท่ีใ่หค้วามสนใจในการศกึษาและการอา่นมากขึน้ รวมทัง้อตัราการอา่น
หนงัสอืของคนไทยซึง่ยงัอยูใ่นเกณฑท์ีต่ำ่เมือ่เทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ 
 
สายธรุกจิสือ่กระจายภาพและเสยีง	 
 บรษิทัฯ ในฐานะเปน็ Content Provider ซึง่ดำเนนิการผลติเนือ้หา ขอ้มลู ขา่วสาร เพือ่เผยแพรใ่หป้ระชาชนรบัทราบผา่นสือ่
ประเภทตา่งๆ โดยนอกเหนอืจากสือ่สิง่พมิพแ์ลว้ บรษิทัฯยงัมกีารผลติเนือ้หาผา่นชอ่งทางอืน่ๆหลากหลาย อาท ิทวี,ี วทิย,ุ โทรศพัทม์อื
ถอื และ Internet โดยมบีรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดัรบัผดิชอบในการดำเนนิการกระจายเนือ้หาและขอ้มลูขา่วสาร
ผา่นชอ่งทางทวีแีละวทิย ุ 
 บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั ดำเนนิงานภายใตช้ือ่ Nation TV และรบัผดิชอบในการบรหิารงานสถานขีา่ว 
Nation Channel ซึ่งเป็นสถานีข่าวที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ์ TTV ช่อง 1 โดยนำเสนอรายงานข่าวที่เกิดขึ้นทั้งในและ  
ต่างประเทศเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู ่ สุขภาพ โดยนำเสนอในรูปแบบการอธิบายความ  
การวเิคราะหเ์จาะลกึ และการพยากรณเ์หตกุารณ ์ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูเ้พือ่เตรยีมรบัเหตกุารณท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ โดย Nation 
Channel มุง่เนน้และใหค้วามสำคญักบัการนำเสนอขา่วอยา่งเทีย่งธรรม เปน็กลาง และรวดเรว็ ภายใตส้โลแกน “ในสนามขา่วเราคอื
ตวัจรงิ” อกีทัง้ยงัดำเนนิธรุกจิผลติ รบัจา้งผลติ และรว่มผลติรายการกบัพนัธมติร เพือ่ออกอากาศทางชอ่งทางตา่งๆ ไดแ้ก ่ Free TV, 
Cable TV, Internet Broadband ตลอดจนนำรายการไปเผยแพรใ่หค้นไทยในตา่งประเทศไดร้บัชมทาง NAT TV และ Global 
Network 
 นอกจากนั้น บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังดำเนินการผลิตและนำเสนอข่าวสารทางวิทย ุ ภายใต้ชื่อ 
Nation Radio ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนซึ่งไม่สามารถรับชมข่าวทาง TV ได้โดย
รายการทีผ่ลตินัน้จะเนน้การรายงานเหตกุารณข์า่วดว่น ทนัเหตกุารณ ์ และการวเิคราะหข์า่ว และสามารถแบง่ลกัษณะของรายการที่
ผลติ ไดเ้ปน็ 2 แบบ คอื 
 1. รายการทีน่ำเสนอขา่วสารและรายงานความเคลือ่นไหวเหตกุารณท์ีน่า่สนใจ นำเสนอขา่วสารทัง้ในและตา่งประเทศ ทัง้ดา้น  
  การเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดยมแีหลง่ขา่วในประเทศจากศนูยข์า่วเนชัน่และแหลง่ขา่วตา่งประเทศจาก wire service   
  ไดแ้ก ่AFP, Reuter และ AP 
 2. รายการขา่วสัน้ตน้ชัว่โมง เปน็การนำเสนอขา่วสัน้ทกุตน้ชัว่โมงทกุวนั (ยกเวน้ชว่งถา่ยทอดขา่วจากทางสถาน)ี โดยนำเสนอ  
  การรายงานขา่วสัน้ทนัเหตกุารณท์กุประเภทจากการรายงานของนกัขา่วทัว่ประเทศ  
 
สภาพการแขง่ขนัของธรุกจิกระจายภาพและเสยีง	 
 จากสภาพเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศในยคุทีเ่ทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในการดำเนนิชวีติสงู ทำใหก้ารเปลีย่นแปลง
ตา่งๆทีเ่กดิขึน้ สง่ผลกระทบกบัสว่นตา่งๆของสงัคมไดอ้ยา่งรวดเรว็ ประกอบกบัสภาพการเมอืงทีม่คีวามไมแ่นน่อนและมกีารเคลือ่นไหว
อยู่ตลอดเวลา ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกับการรับรู้ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น สถานีโทรทัศน์ทุกสถานีและสถานีวิทยุหลายแห่งได้ปรับ
กลยทุธใ์นการนำเสนอรายการขา่วมากยิง่ขึน้ ทำใหร้ายการประเภทรายงานขา่วตา่งๆ มกีารแขง่ขนัสงู ทัง้ในแงข่องรปูแบบการนำเสนอ 
เนือ้หาความถกูตอ้ง และความรวดเรว็ในการนำเสนอ  
 สิง่ทีบ่รษิทัเลง็เหน็และตระหนกัด ีคอื ความสำคญัของคณุภาพขา่ว ความถกูตอ้ง รวดเรว็ เทีย่งตรง เชือ่ถอืได ้ยตุธิรรม และ
ความเปน็กลาง โดยไดม้นีโยบายในการรกัษาและเพิม่คณุภาพรายการโทรทศันร์วมทัง้เนน้จดุเดน่ในดา้นความพรอ้มของทมีงานบคุลากร
ขา่วและฐานขอ้มลูขา่วของบรษิทัทีม่อียู ่ ซึง่มผีลงานและชือ่เสยีงเปน็ทีย่อมรบัในดา้นผูน้ำการผลติรายการขา่วโทรทศัน ์ จดุเดน่ของการ
ผลติรายการขา่วทีม่คีณุภาพคอื ความนา่เชือ่ถอืของบคุลากรทีม่คีณุภาพ ความอสิระของฝา่ยขา่วซึง่ไมม่ผีลประโยชนท์างการเมอืงหรอืผล
ประโยชนใ์ดๆ ดงันัน้ การเสนอขา่วจงึมคีวามเปน็กลาง สามารถตรวจสอบได ้และมรีปูแบบการนำเสนอรายการทีห่ลากหลาย ซึง่ไดร้บั
การพสิจูนแ์ละเปน็ทีย่อมรบัของประชาชนทัว่ไป 
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แนวโนม้ธรุกจิกระจายภาพและเสยีงในอนาคต	 
 จากการสำรวจของ บรษิทั นลีเสน้ มเีดยี รเีสริซ์ (ประเทศไทย) ในดา้นคา่ใชจ้า่ยโฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆพบวา่ป ี2551 สือ่โฆษณา
ทางโทรทศันม์มีลูคา่รวมประมาณ 51,136 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็สว่นแบง่ทางการตลาดรอ้ยละ 43 ของคา่ใชจ้า่ยโฆษณาผา่นสือ่ทัง้หมด 
โดยอตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมโฆษณาลดลงจากปกีอ่น 3% แนวโนม้การใชง้บโฆษณาในปทีีผ่า่นมาสือ่โทรทศันเ์ปน็สือ่ทีม่กีารใช้
เงนิมากทีส่ดุ แตข่ณะเดยีวกนัสือ่วทิยแุละสือ่ทางเลอืกใหมก่ม็กีารเตบิโตมากขึน้ ทัง้นีห้ากอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ ธรุกจิ
โฆษณาทางโทรทัศน์ก็จะมีการเติบโตสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้ผลิตจะใช้งบโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเพื่อที่จะเข้าถึง
กลุม่ลกูคา้เปา้หมายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 เคเบลิทวีเีปน็อกีธรุกจิของธรุกจิดา้นกระจายภาพและเสยีงทีม่อีตัราการเดบิโตสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเพิม่ขึน้ของ
จำนวนผู้ชม ซึ่งนั่นหมายถึงรายได้จากการเป็นสมาชิกที่ผู้ผลิตจะได้รับ ซึ่งล่าสุดหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันแ์หง่ชาต ิ พ.ศ. 2551 ไปเมือ่วนัที ่ 5 มนีาคม 2551 ทีผ่า่นมา โดยมเีนือ้หาสำคญับางสว่นที่
ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวงการเคเบลิทวี ี นัน่คอื การอนญุาตใหม้โีฆษณาทางเคเบลิทวีไีด ้ ไมเ่กนิ 6 นาทตีอ่ชัว่โมง ซึง่อตัราการ
โฆษณาทีก่ำหนดไวน้ี ้ ยงัมโีอกาสทีจ่ะขยายเวลาเพิม่ขึน้ไดไ้มน่อ้ยไปกวา่ฟรทีวีซีึง่สงูสดุ 12นาทคีรึง่ตอ่ชัว่โมง หรอืเฉลีย่สงูสดุไมเ่กนิ 10 
นาทตีอ่ชัว่โมงในอกี 5 ปขีา้งหนา้ ตามทีก่ฎหมายเปดิชอ่งไวอ้ยา่งชดัเจนวา่สามารถทบทวนกฎหมายในประเดน็นีไ้ดอ้กีครัง้หลงักฎหมายมี
ผลบงัคบัใชค้รบ 5 ป ีซึง่นบัเปน็อกีหนึง่ชอ่งทางสำคญัทีจ่ะขยายโอกาสในการเตบิโตของธรุกจิโฆษณาตอ่ไปในอนาคต 
 รายการประเภทขา่วและสนทนาขา่วเปน็รายการทีม่ผีูช้มรายการเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทัง้ Free TV และ Pay TV ซึง่จะเพิม่
โอกาสใหผู้ผ้ลติรายการโทรทศันป์ระเภทขา่วและสาระ ผลติรายการใหก้บัสถานชีอ่งตา่งๆ มากขึน้ อาจจะสง่ผลใหเ้กดิรายการโทรทศัน์
ประเภทตา่งๆ และสถานชีอ่งใหมเ่พิม่มากขึน้  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการประเภทสนทนาข่าวมีผู้ผลิตหลายราย ดังนั้นผู้ผลิตแต่ละรายต้องสรรหารูปแบบและความ
แตกต่างในการนำเสนอเพื่อผู้ชมจะได้รับข่าวสารที่ครบถ้วนจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แบบรู้จริง ซึ่งจะช่วยทำให้วงการทีวีไทยและ  
ผู้ผลิตสามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันในระดับนานาชาติได ้ เช่น ผลิตสารคด ี และสารคดีเชิงข่าวที่สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและ  
สง่ออกตา่งประเทศ นอกจากนี ้ ในอนาคตรายการ TV จะสามารถเขา้ถงึผูช้มไดใ้กลช้ดิและเฉพาะกลุม่มากขึน้ รวมทัง้ผูช้มจะมโีอกาส  
ในการมสีว่นรว่มมากขึน้ผา่นระบบ New Media เปน็ตน้  
 
ธรุกจิสือ่รปูแบบใหม	่New	Media	 
 เป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และ
ตอ้งการความสะดวกรวดเรว็ในการรบัขอ้มลูขา่วสารผา่นสือ่ใหม่ๆ  เชน่ Internet และโทรศพัทม์อืถอื โดยบรษิทัฯไดใ้หบ้รกิารสง่ขา่ว
ทัว่ไปทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นทางโทรศพัทม์อืถอืในรปูแบบ SMS ของทกุเครอืขา่ย ภายใตช้ือ่ Nation News on Mobile 
รวมไปถงึ Weblog ภายใตช้ือ่ OK Nation สงัคมออนไลนร์ปูแบบใหมท่ีท่กุคนสามารถเปน็นกัขา่วได้ 
 ถงึแมเ้มด็เงนิในธรุกจิสือ่ใหมน่ัน้ยงัเปน็จำนวนนอ้ยมากเมือ่เทยีบกบัสือ่หลกัเดมิ แตใ่นชว่ง 2 – 3 ปทีีผ่า่นมา สือ่ใหมน่ีม้กีาร
เติบโตที่สูงมาก บริษัทฯจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลย ี และศักยภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่อง ในการนำเสนอข่าวสาร
ขอ้มลูทีบ่รษิทัมอียูใ่หส้ามารถสือ่สารออกไปผา่นสือ่ใหม่ๆ  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภครุน่ใหมท่ีห่นัมาใหค้วามสนใจในการ  
รบัรูข้า่วสารดา้นนีเ้พิม่ขึน้ เพือ่ใหส้ามารถพฒันาเปน็ธรุกจิทีเ่ตบิโตจนเปน็รายไดห้ลกัใหแ้กอ่งคก์รตอ่ไป 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

1.	 	 ปัจจัยความเสี่ยง	
  การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษัท และหรือผู้ลงทุนอย่างม ี 
นยัสำคญั ซึง่บรษิทัไดม้มีาตรการรองรบัความเสีย่งดงักลา่วโดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1)	 ความเสีย่งเกีย่วกบัการดำเนนิธรุกจิ	ไดแ้ก่	
	 1.1	 ความเสีย่งดา้นการจดัหาวตัถดุบิ  
   วตัถดุบิหลกัทีส่ำคญัของธรุกจิหนงัสอืพมิพค์อืกระดาษคดิเปน็ตน้ทนุประมาณรอ้ยละ 36 ของคา่ใชจ้า่ยตน้ทนุขายตามงบการ
เงนิรวม และคดิเปน็รอ้ยละ 81 ของตน้ทนุวตัถดุบิรวม โดยสดัสว่นปรมิาณการสัง่ซือ้กระดาษในปทีีผ่า่นมา ระหวา่งกระดาษนำเขา้ 
และการซือ้ในประเทศคดิเปน็สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 62 ตอ่ 38 โดยกระดาษจดัเปน็สนิคา้ประเภท Commodity ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ทางดา้นราคาแปรผนัตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคและปรมิาณการผลติของผูผ้ลติ (Demand & Supply) ซึง่เปน็ปจัจยัหลกัในการ
กำหนดราคาอา้งองิในตลาดโลก ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการผนัผวนของราคากระดาษ ซึง่อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุการ
ผลติและกำไรสทุธขิองบรษิทั 
   อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในธุรกิจสิ่งพิมพ์และการติดตามราคากระดาษอย่างใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลานานกว่า 37 ป ี
ทำให้ฝ่ายบริหารเข้าใจในวงจรของราคากระดาษเป็นอย่างด ี เช่นเมื่อมีการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ ฝ่ายบริหารจะ
พจิารณาจดัซือ้วตัถดุบิลว่งหนา้ และเพิม่ความระมดัระวงั ในการใชห้นา้กระดาษ หนงัสอืพมิพใ์หม้ากขึน้ โดยไมก่ระทบเนือ้หา ถงึแมว้า่
ในป ี 2551 ราคากระดาษมกีารปรบัตวัสงูขึน้ถงึ 60% จากปทีีผ่า่นมา ซึง่เกดิมาจากภาวะของราคานำ้มนัในตลาดโลกทีป่รบัตวัสงูขึน้ 
รวมถงึการขาดแคลน Raw material ในตลาดโลก เนือ่งจากโรงงานผลติกระดาษ Newsprint ในประเทศจนีมกีารเปดิโรงงานผลติ
กระดาษใหมห่ลายโรงงาน ซึง่สว่นใหญเ่ปน็โรงงานขนาดใหญท่ีม่กีำลงัการผลติคอ่นขา้งสงู จงึมกีารแขง่ขนัการสัง่ซือ้ Raw material  
ส่งผลให ้ Raw material ขาดตลาด จึงทำให้ราคากระดาษยิ่งปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตามส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท  
ไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทได้ใช้นโยบายลดต้นทุนการใช้กระดาษอย่างเคร่งครัด เช่น การบริหารการวางจุดจำหน่ายหนังสือที่มี
ประสทิธภิาพขึน้ เพือ่ลดปรมิาณหนงัสอืคนื, ปรบัเปลีย่นขนาดหนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่ และกรงุเทพธรุกจิใหเ้ลก็ลง รวมถงึการลดจำนวน
หนา้ส ี หรอืหนา้ขาวดำ สว่นป ี 2552 บรษิทัคาดการณว์า่ราคากระดาษจะมแีนวโนม้ลดลง จากภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั และ 
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้ากระดาษลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบายในการลดต้นทุนการใช้
กระดาษไวอ้ยา่งตอ่เนือ่งเหมอืนปทีีผ่า่นมา นอกจากนีบ้รษิทัไดบ้รหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยการทำ Forward Contract  
ไวต้ามปรมิาณกระดาษทีค่าดวา่จะใชล้ว่งหนา้ 6 เดอืน ดงันัน้ราคากระดาษยงัไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็นยัสำคญัตอ่ตน้ทนุการผลติของ
บรษิทั อยา่งไรกต็ามบรษิทัจะเฝา้ตดิตามสถานการณร์าคากระดาษอยา่งใกลช้ดิ 
 1.2	 ความเสีย่งดา้นการรกัษาบคุลากรทีม่ปีระสบการณแ์ละความสามารถ  
   เนือ่งจากภาพลกัษณข์องกลุม่บรษิทั เปน็องคก์รสือ่สารมวลชนทีไ่ดร้บัความยอมรบัจากประชาชน ในความเปน็มอือาชพีของ
วงการสือ่ ซึง่การพฒันาบคุลากรดา้นกองบรรณาธกิารไดเ้นน้การพฒันาความรูค้วามสามารถในการทำงานเปน็ทมีโดยไมย่ดึตดิกบัตวับคุคล 
ส่งผลให้ความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมีน้อยและมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มากนัก โดยปัจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ  
The Nation, กรงุเทพธรุกจิ, Xpress และ คม ชดั ลกึ ประกอบดว้ยผูส้ือ่ขา่ว ผูเ้ขยีนขา่ว บรรณาธกิาร ชา่งภาพ รวมประมาณ 518 คน 
   นอกจากฝา่ยกองบรรณาธกิารแลว้ ผูบ้รหิารระดบัสงูจากหนว่ยงานตา่งๆ ของบรษิทั ทัง้ ฝา่ยขาย, การตลาด, การจดัจำหนา่ย
และหนว่ยงานสนบัสนนุ ลว้นเปน็ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหบ้รษิทัประสบความสำเรจ็  
   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการสร้าง Successor  
ทีผู่บ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้สีว่นรว่มในการบรหิารและการตดัสนิใจ อกีทัง้เปน็การกระจายอำนาจ และ
ความรบัผดิชอบใหผู้บ้รหิารในระดบัรองๆ ลงมาใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งคลอ่งตวั โดยอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งทีใ่หค้วามสำคญัตอ่การ
กระจายความรบัผดิชอบและภาระหนา้ที ่ตามโครงสรา้งสายธรุกจิ 4 ประเภท ประกอบดว้ย 8 ธรุกจิหลกัดงันี ้ 
   1. ประเภทธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ์ ประกอบด้วย สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย, สายธุรกิจด้านข่าวทั่วไปภาษาไทย,   
    สายธรุกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษ, สายธรุกจิดา้นกจิกรรมพเิศษและหนงัสอืฉบบัพเิศษ, สายธรุกจิดา้นการศกึษาบนัเทงิและ  
    ตา่งประเทศ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

   2. ประเภทธรุกจิดา้นสือ่กระจายภาพและเสยีง 
   3. ประเภทธรุกจิดา้นการพมิพ์ 
   4. ประเภทธรุกจิดา้นการขนสง่ 
   โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตอ้งการเพิม่ความคลอ่งตวั มุง่เนน้ประสทิธภิาพในการทำงานใหม้มีากขึน้ และลดความซำ้ซอ้นในระบบ
การทำงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรและกระจายอำนาจ ให้ผู้บริหารรุ่นใหม่มีความคล่องตัวในการบริหารงานเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลง การแขง่ขนั และความหลากหลายของกลุม่เปา้หมายไดท้นัการณ ์ พรอ้มทัง้สรา้งโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ  ใหแ้กก่ลุม่บรษิทั
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่ง ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย ์ การร่วมมือที่ด ี การให้บริการ และความคิด
สรา้งสรรค ์ซึง่เปน็ Core Value (คณุคา่ขององคก์ร) ของกลุม่บรษิทั  
   ดงันัน้หากบรษิทัขาดบคุลากรสำคญัทา่นใดทา่นหนึง่ไปจะไมก่ระทบตอ่การดำเนนิธรุกจิของบรษิทั เนือ่งจากผูบ้รหิารในระดบั
สงูสดุไดจ้ดัสรรและแบง่งานถา่ยทอดตอ่กนัไปถงึผูบ้รหิารในระดบัรองลงมา ในขณะเดยีวกนัการดำเนนิธรุกจิยงัคงตอ้งรกัษาความรว่มมอื
ประสานงานกนัในทกุสือ่ เพือ่สรา้ง Synergy ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่กลุม่เนชัน่  
 1.3	 ความเสีย่งทางการดอ้ยคา่ของลกูหนีก้ารคา้  
   บรษิทัมคีวามเสีย่งในการตัง้สำรองหนีส้ญูเปน็ไปตามนโยบายบญัชขีองบรษิทัซึง่ระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิคอืบรษิทั
มนีโยบายการจดัเกบ็หนีแ้ละการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยพจิารณาตามจำนวนหนีท้ีค่าดวา่จะไมส่ามารถเรยีกเกบ็จากลกูหนีไ้ดโ้ดย
ประมาณการจากฐานะปจัจบุนัของลกูหนีค้วบคูก่บัประสบการณใ์นการเรยีกเกบ็หนีใ้นอดตี นอกจากนีบ้รษิทัมนีโยบายตัง้สำรองคา่เผือ่หนี้
สงสยัจะสญูตามสดัสว่นรอ้ยละของรายไดค้อื รายไดป้ระเภทโฆษณาจะตัง้สำรองคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูไวท้ีร่อ้ยละ 1 ของรายไดโ้ฆษณา 
ส่วนรายได้จากการขายสิ่งพิมพ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent) จะตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้ารับคืนของหนังสือในประเทศที ่ 25% และ 
หนงัสอืตา่งประเทศที ่ 65% และบรษิทัมนีโยบายลดสดัสว่นของลกูหนีก้ารคา้ทีม่อีายเุกนิกวา่ 12 เดอืนใหม้ากทีส่ดุ โดยลกูหนีท้ีม่อีายุ
เกนิกวา่ 12 เดอืน (งบการเงนิรวม) ณ 31 ธนัวาคม 2551 มจีำนวน 106.85 ลา้น และทีม่อีาย ุ6-12 เดอืน จำนวน 24.87 ลา้น
บาท ซึง่บรษิทัไดต้ัง้สำรองหนีส้ญูไดค้รอบคลมุจำนวนดงักลา่วแลว้ โดยมคีา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (งบการเงนิรวม) ณ 31 ธนัวาคม 
2551 รวม 150.54 ลา้นบาท และคา่เผือ่สนิคา้รบัคนื 36.05 ลา้นบาท นอกจากนีบ้รษิทัยงัมหีนว่ยงานเรง่รดัหนีส้นิซึง่ทำหนา้ทีใ่นการ
ตดิตามหนีท้ีม่ปีญัหาอยา่งตอ่เนือ่ง ถงึแมว้า่บรษิทัจะตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูไปแลว้กต็าม  
 1.4	 ความเสีย่งจากการดำเนนิงานของบรษิทัยอ่ย  
   1.4.1 ธรุกจิโทรทศันด์ำเนนิงานโดยบรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั ซึง่ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 99.99 ในป ี
2551 อตัราสว่นของรายไดจ้ากธรุกจิโทรทศันค์ดิเปน็รอ้ยละ 10.38 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม โดยบรษิทัมรีายไดจ้ากการ
ขายโฆษณาในรายการทีผ่ลติหรอืรว่มผลติใหก้บัสถานโีทรทศันช์อ่งตา่งๆ ไดแ้ก ่ชอ่ง 3, ชอ่ง 5, ชอ่ง 7 และ ชอ่ง 9, และทางสถานี
โทรทศัน ์ Nation Channel ชอ่ง TTV 1 โดยไดร้บัการนำไปออกอากาศทางเคเบิล้ทวีตีา่งจงัหวดั และระบบดาวเทยีม เชน่ TGN  
(Thai Global Network) และระบบดาวเทยีมของสามารถเปน็ตน้ เพือ่เปน็การสรา้งฐานผูช้ม ใหม้โีอกาสไดร้บัชมรายการของ Nation 
ในชอ่งทางตา่งๆ ไดท้ัว่ถงึ  
   บรษิทัมคีวามเสีย่งจากความไมแ่นน่อนของรายไดเ้กดิจากการเปลีย่นแปลงผงัรายการจากเจา้ของสถาน ี โดยเฉพาะรายการที่
ผลติใน Free TV อยา่งไรกต็ามในป ี2551 บรษิทัไดร้บัการสนบัสนนุจากสถานชีอ่งตา่งๆ เปดิโอกาสใหบ้รษิทัได ้ผลติรายการและรว่ม
ผลติรายการเพือ่เผยแพรใ่หป้ระชาชนไดร้บัรูข้า่วสาร, สาระความรู ้ ทีเ่ปน็กลางมากขึน้ทำใหส้ถานโีทรทศันช์อ่งตา่งๆ เนน้การพฒันา
คณุภาพของรายการขา่วทีผ่ลติเอง และสรา้งพนัธมติรระหวา่งสถานแีละผูผ้ลติรายการ เพือ่ขยายฐานผูช้ม ซึง่เปน็ปจัจยัหลกัในการเพิม่
รายไดจ้ากโฆษณา สง่ผลใหบ้รษิทัไดเ้ขา้ไปรว่มผลติรายการในสถาน ี Free TV ชอ่ง ตา่งๆ เพิม่ขึน้ทำใหส้ดัสว่นรายไดจ้าก Free TV 
เพิม่ขึน้จากเดมิเปน็อยา่งมากจนทำใหผ้ลการดำเนนิงานเปน็ผลกำไรมาตัง้แตป่ ี2550    
   ทัง้นีเ้พือ่เปน็การรองรบัแนวโนม้สภาวะเศรษฐกจิทีค่าดวา่จะชะลอตวัในป ี 2552 ตามภาวะของเศรษฐกจิโลกทีถ่ดถอย จงึสง่
ผลใหเ้มด็เงนิลงทนุในดา้นโฆษณามแีนวโนม้ลดลง อนัเนือ่งมาจากการประหยดัคา่ใชจ้า่ยเพือ่รองรบัเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั ดงันัน้เพือ่เพิม่
ชอ่งทางหารายไดจ้าก Nation channel และ Free TV ใหเ้พิม่ขึน้ บรษิทัไดก้ำหนด กลยทุธเ์พือ่สรา้งรายไดใ้หเ้ปน็ลกัษณะ การ
ผสมผสานสื่อเพื่อสร้าง Total Solutions ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้ตรงกลุ่มมากขึ้น ด้วยการ
ผสมผสานสือ่หลากหลายประเภทมากกวา่การเนน้สือ่แบบเดยีว ทำใหก้ารตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทำไดด้มีากขึน้ ในขณะที่
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ลูกค้าจะใช้งบประมาณน้อยลงหรือเท่าเดิม รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้จากช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน เช่น โครงการ
ทบทวนความรูส้อบเขา้มหาวทิยาลยั (Nation Admission), จดัทวัรท์อ่งเทีย่ว , จดัสมัมนา เปน็ตน้  
   นอกจากนี ้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 1/2552 ของบรษิทัเนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน) ซึง่ประชมุเมือ่  
วนัที ่ 10 กมุภาพนัธ ์ 2552 ไดม้มีตเิอกฉนัทอ์นมุตัแิผนการนำ บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั เขา้จดทะเบยีน  
ในตลาดหลกัทรพัย ์ MAI เพือ่เปน็การปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานและโครงสรา้งทางการเงนิของกลุม่ NMG ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และเพิม่มลูคา่ใหแ้กเ่งนิลงทนุของ NMG โดยคาดวา่บรษิทัจะสามารถยืน่คำขอจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์MAI และเสนอขายหุน้
ไดภ้ายในไตรมาส 4 ป ี2552  
   1.4.2 ธรุกจิดา้นการศกึษา บนัเทงิ และตา่งประเทศ ไดจ้ดัโครงสรา้งของบรษิทัยอ่ยในกลุม่ธรุกจินีเ้พือ่ใหก้ารประกอบธรุกจิ  
ในอนาคตเกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดความชัดเจนในด้านความสัมพันธ์กับ  
บรษิทัแม ่ และการบรหิาร โดยมบีรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ จำกดั (มหาชน) (NINE) (เดมิชือ่ บรษิทั เนชัน่ 
บุค๊ส ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั) เปน็บรษิทัแมข่องกลุม่ธรุกจิ เขา้ถอืหุน้ใน บรษิทั เนชัน่ เอด็ดเูทนเมนท ์ จำกดั (NED) ในสดัสว่น  
รอ้ยละ 99.99 และ บรษิทั เนชัน่ เอก็มอนท ์เอด็ดเูทนเมนท ์จำกดั (NEE) ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.99  
   NINE ดำเนนิธรุกจิสำนกัพมิพ ์ “เนชัน่บุค๊ส”์ โดยเปน็ผูผ้ลติและจำหนา่ยหนงัสอืพอ๊คเกต็บุค๊ส ์ ทีไ่ดร้บัลขิสทิธิจ์ากนกัเขยีน 
และสำนกัพมิพช์ัน้นำทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้เปน็ตวัแทนขายโฆษณาใหส้ิง่พมิพต์า่งประเทศ และเปน็ตวัแทนการพมิพ์
และจดัจำหนา่ยหนงัสอืพมิพ ์และนติยสารในประเทศและภมูภิาคอาเซยีนบางสว่นใหแ้กส่ำนกัพมิพต์า่งประเทศ  
   โดย NINE เปน็หนึง่ในบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัเลง็เหน็วา่ มคีวามพรอ้มและมศีกัยภาพทีด่ใีนการเตบิโตในอนาคต มโีอกาสทีจ่ะเพิม่
มลูคา่ในการลงทนุ และสามารถปรบัปรงุสถานะทางการเงนิของบรษิทัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่
1/2552 ของบรษิทัเนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน) ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2552 ไดม้มีตเิอกฉนัทอ์นมุตัแิผนการนำ 
บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จำกดั (มหาชน) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI เพือ่เปน็การปรบัโครงสรา้ง
การบรหิารงานและโครงสรา้งทางการเงนิของกลุม่ NMG ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพิม่มลูคา่ใหแ้กเ่งนิลงทนุของ NMG โดยคาดวา่
บรษิทัจะสามารถยืน่คำขอจดทะเบยีนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์MAI และเสนอขายหุน้ไดภ้ายในไตรมาส 3 ป ี2552  
	 1.5	 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี	
   เนือ่งจากบรษิทัเนน้การเปน็ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลู (Content Provider) ซึง่สามารถผลติขอ้มลูขา่วสารใหแ้กท่กุๆ สือ่ไมว่า่จะเปน็
สือ่หนงัสอืพมิพ ์ วทิย ุ โทรทศัน ์ อนิเตอรเ์นต็ และ New Media ไดแ้ก ่Broadband, Mobile Phone เปน็ตน้ บรษิทัจงึไมม่คีวาม
จำเปน็ทีจ่ะตอ้งลงทนุสงูดา้นระบบเกีย่วกบัโครงขา่ยและอปุกรณก์ารสง่สญัญาณ (Network and Hardware) มากนกั  
   ดงันัน้ไมว่า่เทคโนโลยจีะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรกลุม่ผูต้อ้งการขา่วสารยงัคงมคีวามตอ้งการบรโิภคอยู ่ซึง่บรษิทัมฐีานขอ้มลูเปน็
จำนวนมากในทกุรปูแบบทีส่ามารถนำไปใหบ้รกิารไดใ้นทกุๆ สือ่ ถงึแมร้ายไดจ้ากสือ่ใหมจ่ะมเีมด็เงนิไมม่ากนกัในปจัจบุนั แตบ่รษิทัยงัคง
พฒันาระบบการจดัเกบ็และบรหิารขอ้มลู และการผลติขา่วโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่ชว่ยดา้นความรวดเรว็และความหลากหลายของ
ประเภทสือ่รวมถงึการบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยสรา้งความพรอ้มเพือ่รองรบัการปลีย่นแปลงจากยคุการบรโิภคขา่วสารทางสือ่สิง่พมิพไ์ป
สูก่ารรบัขอ้มลูทางสือ่ Digital โดยมนีโยบายทีจ่ะทดลองและพฒันาผลติภณัฑส์ำหรบัการนำเสนอผา่นสือ่รปูแบบใหมอ่ยา่งตอ่เนือ่งเพือ่
สรา้งความเขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสัง่สมประสบการณ ์ เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการเจาะตลาดลกูคา้เปา้หมายในอนาคต เชน่ 
การสรา้ง Weblog เพือ่สรา้งชมุชนผูบ้รโิภคขา่วใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการนำเสนอขา่วไดแ้ก ่www.oknation.net/blog เปน็ตน้ รวมถงึ
มุง่เนน้พฒันาให ้ BLOG www.oknation.net. สรา้งเครอืขา่ยทางสงัคม (Social Networking) และนกัขา่วภาคประชาชน (Citizen 
Reporter) เพือ่ใหอ้ยูแ่ถวหนา้โดยการนำเสนอขา่วสารผา่นสือ่ใหม ่เชน่ Internet Broadband และ สง่ขา่วผา่นทางโทรศพัทม์อืถอืของ
ทกุเครอืขา่ยในรปูแบบ SMS, MMS ภายใตช้ือ่ Nation News on Mobile, และ IPTV รวมถงึ PODCAST ในขณะเดยีวกนั  
กพ็ฒันาการเสนอขายสือ่โฆษณาและใหบ้รกิารเสรมิในสือ่สิง่พมิพ ์ โทรทศัน ์ วทิย ุ และอนิเตอรเ์นต็ทีม่อียูแ่ลว้ เพือ่จงูใจลกูคา้ และ
สามารถเขา้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมายไดโ้ดยตรงมากขึน้ 
2)	 ความเสีย่งดา้นการเงนิ	ไดแ้ก่	
	 2.1	 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น  
   ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันเป็นแบบลอยตัว (Managed Float) ซึ่งการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับ
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ปรมิาณความตอ้งการของเงนิสกลุนัน้ๆ ดงันัน้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศซึง่ผนัผวนตามภาวะเศรษฐกจิจงึมผีลตอ่บรษิทัในสว่น
ของตน้ทนุการผลติ เนือ่งจากวตัถดุบิหลกัของบรษิทั คอืกระดาษหนงัสอืพมิพซ์ึง่นำเขา้จากตา่งประเทศคดิเปน็รอ้ยละ 62 ของปรมิาณ
กระดาษทีใ่ชท้ัง้หมด และมตีน้ทนุเปน็เงนิสกลุดอลลาหส์หรฐั บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการผนัผวนของคา่เงนิบาทในการซือ้กระดาษจาก
ตา่งประเทศ อยา่งไรกต็ามบรษิทัมนีโยบายปอ้งกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Hedge) โดย
การทำสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Forward Contract) ตามแพลนการสัง่ซือ้กระดาษลว่งหนา้ 6 เดอืน  
 2.2	 ความเสีย่งจากภาระหนีส้นิ  
   โดย ณ สิน้ป ี31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมภีาระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จำนวน 2,089 ลา้นบาท โดยเปน็
สว่นของเงนิกูย้มืระยะสัน้ ทีเ่ปน็เงนิทนุหมนุเวยีน ในวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี เจา้หนีท้รสัทร์ซีทิ และตัว๋สญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ รวม 650 
ลา้นบาท มเีงนิกูร้ะยะยาว รวม 1,439 ลา้นบาท  
   • วนัที ่ 26 กมุภาพนัธ ์ 2551 บรษิทัไดช้ำระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ของหุน้กูช้ดุที ่ 2 (ชดุทยอยชำระคนืเงนิตน้ทีอ่อกเมือ่  
    ป ี 2547 มูลค่า 1,000 ล้านบาท) โดยได้ชำระคืนในงวดแรกวันที ่ 26 กุมภาพันธ ์ 2551 จำนวน 500 ล้านบาท  
    ตามเงือ่นไขกำหนด และในวนัที ่ 12 กมุภาพนัธ ์ 2551 ไดม้มีตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กูใ้นการอนมุตัใิหไ้ถถ่อนหุน้กูส้ว่น  
    ทีเ่หลอื 500 ลา้นบาท กอ่นครบกำหนดจากเดมิ วนัที ่ 26 กมุภาพนัธ ์ 2552 เปน็วนัที ่ 18 มนีาคม 2551 โดยใช้  
    แหลง่เงนิจากสญัญาเงนิกูร้ว่มทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิในเดอืนสงิหาคม 2550 ดงันัน้ ณ 31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัไมม่ ี 
    หุน้กูค้า้งชำระอกีตอ่ไป  
   • วันที ่ 30 เมษายน 2551 บริษัทได้จำหน่ายที่ดิน และอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และพื้นที่สำนักงานอาคาร  
    เนชัน่ทาวเวอร ์ ใหก้บั บรษิทั ช. ชนะอนนัตพาณชิย ์ จำกดั เปน็เงนิ 955 ลา้น โดยไดน้ำเงนิมาชำระคนื เงนิกูร้ว่ม  
    ระยะยาวตามสญัญาเงนิกูร้ว่ม จำนวน 615 ลา้นบาท และคนืเงนิกูร้ะยะสัน้เพือ่ลดภาระหนีส้นิดา้นดอกเบีย้จา่ย  
   • ณ 31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัมเีงนิกูต้ามสญัญาเงนิกูร้ว่ม คงคา้งอยู ่ 985 ลา้นบาท โดยมกีำหนดชำระคนืเปน็งวดราย  
    3 เดอืน ในจำนวนเงนิทีแ่ตกตา่งกนั รวมทัง้สิน้ 18 งวด เริม่ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2551 ถงึเดอืนมถินุายน 2555 ทัง้นี ้ 
    อยู่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ร่วม หรือหนังสือยินยอมจาก  
    ผูใ้หกู้ร้ว่ม  
   • วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2551 บรษิทัยอ่ยของบรษิทัคอื บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) (WPS) ดำเนนิธรุกจิโรงพมิพ ์ 
    ได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์  
    เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำในปีแรกและอัตราเงินกู้ยืมขั้นต่ำเฉลี่ยบวกด้วยอัตราร้อยละตามที่กำหนด  
    ในสญัญาสำหรบัปตีอ่ไป โดยมกีำหนดชำระคนืเปน็รายเดอืนในจำนวนเงนิทีแ่ตกตา่งกนั รวมทัง้สิน้ 48 งวด เริม่ตัง้แต ่ 
    เดอืนมกราคม 2552 ถงึ เดอืนธนัวาคม 2555 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัยอ่ยมเีงนิกูค้งเหลอืจำนวน 300 ลา้น  
    บาท ทัง้นี ้WPS ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้จำกดัทีก่ำหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวดงักลา่ว 
 2.3	 ความเสีย่งจากการจดัหาเงนิทนุจากแหลง่ภายนอก  
   บรษิทัยงัมแีหลง่เงนิทนุภายนอกอืน่ ไดแ้ก ่ วงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารและสถาบนัการเงนิตา่งๆ โดย ณ 31 ธนัวาคม 2551 
บรษิทัและบรษิยัอ่ยมวีงเงนิสนิเชือ่รวม 1,721 ลา้นบาท และมยีอดใชว้งเงนิสนิเชือ่ 630 ลา้นบาท ดงันัน้คงเหลอืวงเงนิทีส่ามารถใชไ้ด้
อกี 1,091 ลา้นบาท นอกจากนีย้งัมแีหลง่เงนิทนุจากการเพิม่ทนุใหก้บันกัลงทนุสถาบนัแบบเฉพาะเจาะจง ซึง่บรษิทัไดข้ออนมุตัจิากที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ไวแ้ลว้คงเหลอื จำนวน 30.23 ลา้นหุน้ หากเสนอขายในราคาตลาดปจัจบุนั (กมุภาพนัธ ์ 2551) ซึง่เทา่กบั 4 บาท  
คาดวา่จะไดเ้งนิทนุอยา่งนอ้ยประมาณ 121 ลา้นบาท รวมทัง้แผนการบรหิารทรพัยส์นิใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในบรษิทัยอ่ย เชน่ การหา
พนัธมติรรว่มทนุในบรษิทัยอ่ย หรอื บรษิทัรว่ม เพือ่กระจายความเสีย่งของการลงทนุ  
   โดยในป ี 2552 บรษิทัมแีผนทีก่ารปรบัปรงุโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทั เพือ่ทำใหเ้กดิการใชส้นิทรพัยท์ีบ่รษิทัไดล้งทนุให้
เกดิมลูคา่สงูสดุ โดยการนำบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 2 บรษิทั คอื บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ จำกดั (มหาชน)  
(NINE) (เดมิชือ่ บรษิทั เนชัน่ บุค๊ส ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั) และ บรษิทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จำกดั (NBC)  
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI โดยคาดวา่ทัง้ 2 บรษิทั จะสามารถเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดภ้ายในป ี2552 ซึง่จะ
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ทำใหบ้รษิทัมโีอกาสไดร้บัเงนิทนุจากการขายหุน้บางสว่น (Capital gain) โดยมรีายละเอยีดการเสนอขายหุน้ของบรษิทัยอ่ยทัง้ 2 บรษิทั
ดงันี้ 
   1. NINE จะเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ จำนวน 15,000,000 หุน้ (ทำใหท้นุจดทะเบยีนจากเดมิ 70,000,000 หุน้ เพิม่เปน็ 
85,000,000 หุ้น) พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที ่ NMG ถืออยู่ใน NINE จำนวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้นรวมเป็นไม่เกิน 
29,000,000 หุน้ ใหแ้กป่ระชาชน บคุคลทัว่ไปเปน็ครัง้แรก (IPO) และ เสนอสทิธใินการซือ้หุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของ NMG ทกุราย
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีม่อียู ่(Pre-emptive right) จำนวนไมเ่กนิ 9,000,000 หุน้ และภายหลงัจากการขายหุน้ดงักลา่วเสรจ็สิน้จะทำให้
สดัสว่นที ่ NMG ถอือยูใ่น NINE ลดลงจากรอ้ยละ 99.99 เปน็ไมต่ำ่กวา่รอ้ยละ 65.88 ของทนุทีอ่อกและเรยีกชำระแลว้ทัง้หมดของ 
NINE ซึง่เทา่กบั 85,000,000 หุน้  
   2. ณ ไตรมาส 1/2552 NBC ไดด้ำเนนิการลดทนุจดทะเบยีนจาก 240,000,000 บาท เปน็ 120,000,000 บาท โดยการลด
จำนวนหุน้ลง 12,000,000 หุน้ พรอ้มทัง้เปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เปน็หุน้ละ 1 บาท ทำใหท้นุจดทะเบยีนเปน็ 
120,000,000 หุน้ และ NBC จะเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ จำนวน 50,000,000 หุน้ (ทำใหท้นุจดทะเบยีน เพิม่เปน็ 170,000,000 หุน้) 
พรอ้มกบัการเสนอขายหุน้สามญัเดมิที ่ NMG ถอือยูใ่น NBC จำนวนไมเ่กนิ 15,000,000 หุน้รวมเปน็ไมเ่กนิ 65,000,000 หุน้ใหแ้ก่
ประชาชน บคุคลทัว่ไปเปน็ครัง้แรก (IPO) และเสนอสทิธใินการซือ้หุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของ NMG ทกุรายตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีม่อียู ่
(Pre-emptive right) จำนวนไมเ่กนิ 20,000,000 หุน้ และภายหลงัจากการขายหุน้ดงักลา่วเสรจ็สิน้จะทำใหส้ดัสว่นหุน้ที ่NMG ถอือยู่
ใน NBC ลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 61.76 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ NBC ซึ่งเท่ากับ 
170,000,000 หุน้ 
   สดัสว่นการถอืหุน้ทีล่ดลงในบรษิทัยอ่ยทัง้ 2 บรษิทัจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ NMG และผูถ้อืหุน้ของ NMG ดงันี้ 
    1. Control Dilution เนือ่งจากสดัสว่นทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยลดลง จงึทำใหส้ดัสว่นการควบคมุในบรษิทันัน้ลดลง  
     ไปตามสดัสว่นการถอืหุน้ อยา่งไรกต็ามภายหลงั IPO ของบรษิทัยอ่ยเสรจ็สิน้ NMG ยงัคงเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีส่ดุ  
     โดยจะถอืหุน้เปน็จำนวนประมาณไมต่ำ่กวา่รอ้ยละ 65.88 และ รอ้ยละ 61.76 ใน NINE และ NBC ตามลำดบั  
     จากการนำทัง้ 2 บรษิทั Spin-off เปน็จำนวนประมาณไมเ่กนิรอ้ยละ 34.12 และ รอ้ยละ 38.24 ใน NINE และ   
     NBC ตามลำดบั ซึง่การถอืหุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50 นีบ้รษิทัทัง้ 2 จงึยงัคงมสีถานะเปน็บรษิทัยอ่ยของ NMG เชน่เดมิ 
    2. Price Dilution เนือ่งจาการ Spin-off บรษิทัยอ่ยนี ้มใิชเ่ปน็การออกหุน้เพิม่ทนุของ NMG เอง ฐานทนุและจำนวน  
     หุน้ของบรษิทัฯ ยงัคงเปน็เชน่เดมิ ดงันัน้ NMG คาดวา่จะไมม่กีารเกดิ Price Dilution ตอ่หุน้ของ NMG โดยตรง  
     อย่างไรก็ตาม การที ่ NMG ขายหุ้นของบริษัทย่อยออกไป จะส่งผลให้สัดส่วนกำไรที่บริษัทฯ เคยรับรู้จากผล  
     ประกอบการของบรษิทัยอ่ยลดลง ซึง่การที ่ NMG รบัรูก้ำไรของบรษิทัยอ่ยทัง้ 2 แหง่ลดลง อาจสง่ผลใหก้ำไรตาม  
     งบการเงินของบริษัทลดลง อย่างไรก็ด ี NMG คาดว่าภายหลังจากที่บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งเข้าจดทะเบียนใน  
     ตลาดหลักทรัพย์แล้ว กำไรของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากประโยชน์ที่ได้รับจากการระดมทุนใน  
     ตลาดหลกัทรพัย ์ นอกจากนัน้ จากการที ่ NMG มแีผนทีจ่ะขายหุน้สามญัเดมิทีถ่อือยูใ่นบรษิทัยอ่ยทัง้ 2 แหง่ออก  
     พรอ้ม IPO ของบรษิทัยอ่ย ดงันัน้บรษิทัคาดวา่จะไดร้บักำไรจากการทำรายการดงักลา่ว 
   ดงันัน้เพือ่เปน็การลดผลกระทบจาก Dilution effect ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ คณะกรรมการของ NMG จงึมมีตใิหม้กีารจดัสรรหุน้
เพิม่ทนุบางสว่นของบรษิทัทัง้ 2 แหง่เพือ่เสนอขายแกผู่ถ้อืหุน้ของ NMG ทกุรายตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีม่อียู ่ (Pre-emptive right) 
โดยเปน็การจดัสรรในชว่งเวลาใกลเ้คยีงกบัการทำ IPO ของบรษิทัยอ่ยแตล่ะแหง่ โดยคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่ จำนวนหุน้ 
Pre-emptive right ทีจ่ะเสนอขายแกผู่ถ้อืหุน้ของ NMG กรณขีอง NINE จะไมเ่กนิ 9,000,000 หุน้ หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 60 ของ
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก และกรณีของ NBC จะไม่เกิน 
20,000,000 หุน้ หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 40 ของจำนวนหุน้สามญัเพิม่ทนุของ NBC ทีจ่ะเสนอขายใหแ้กป่ระชาชนและบคุคลทัว่ไปเปน็ครัง้
แรก ซึง่จำนวนหุน้ทีจ่ดัสรรกรณขีอง Pre-emptive right นี ้ คณะกรรมการพจิารณาจากสดัสว่น Dilution Effect ทีเ่กดิขึน้จากการ 
Spin-off ของ NINE และ NBC ประกอบกบัการพจิารณาวา่จำนวนหุน้ทีอ่อกจะมจีำนวนทีไ่มม่ากเกนิไปจนทำใหค้วามนา่สนใจใน IPO 
ของทัง้ 2 บรษิทันัน้ลดลง เนือ่งจากคณะกรรมการประสงคท์ีจ่ะเปดิโอกาสใหม้นีกัลงทนุกลุม่ใหม่ๆ  เขา้มาลงในหุน้สามญัของกลุม่บรษิทั
มากยิง่ขึน้ 
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	 2.4	 ความเสีย่งจากการดอ้ยคา่ของลกูหนีแ้ละเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  
   โดยในระหว่างป ี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับชำระเงินจากลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ บริษัท  
เอน็พจี ีเทรนนิง่ แอนด ์คอนเฟอเรนซ ์รสีอรท์ จำกดั (NTR) 27.50 ลา้นบาท (คงคา้งมาจากรายการเงนิใหกู้ย้มืในระหวา่งป ี2539-
2541 รวม 438.35 ลา้นบาท รายการดอกเบีย้คา้งรบัตัง้แตป่ ี2539-2545 รวม 114.45 ลา้นบาท รวม 552.80 ลา้นบาท โดยไดต้ัง้คา่
เผือ่หนีส้งสยัจะสญูในชว่งป ี2540-2548 รวม 525.31 ลา้นบาท คงเหลอืสทุธ ิ27.50 ลา้นบาท) ดงันัน้ ณ 31 ธนัวาคม 2551 บรษิทั
และบรษิทัยอ่ยจงึไมม่ยีอดคงคา้งกบั บรษิทั เอน็พจี ีเทรนนิง่ แอนด ์คอนเฟอเรนซ ์รสีอรท์ จำกดั  
3)	 ความเสีย่งดา้นกฎหมาย	และอืน่ๆ	ไดแ้ก่	
	 3.1	ความเสีย่งเรือ่ง	พระราชบญัญตัจิดแจง้การพมิพ	์พ.ศ.	2550	
   บรษิทัไมม่ภีาระความเสีย่งเรือ่ง พระราชบญัญตั ิจดแจง้การพมิพ ์โดยจะเปน็ผลดสีำหรบัการขอใบอนญุาตการออกสิง่พมิพไ์ด้
สะดวกขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัต ิ จดแจ้งการพิมพ ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับ พรบ.  
จดแจง้การพมิพด์งักลา่ว โดยขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 21 เมษายน 2551 ใหแ้กไ้ขสดัสว่นการถอืหุน้ของตา่งดา้วใหม้สีทิธิ
ถอืหุน้ในบรษิทัไดไ้มเ่กนิกวา่รอ้ยละ 30 ของหุน้ทีอ่อกจำหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั ซึง่ปจัจบุนับรษิทัมผีูถ้อืตา่งดา้วอยูร่อ้ยละ 17.44 
ของจำนวนหุน้ทีอ่อกจำหนา่ยทัง้หมด ดงันัน้บรษิทัจงึไมม่คีวามเสีย่งในเรือ่งของ พรบ. จดแจง้การพมิพ ์ 
	 3.2	 ความเสีย่งเรือ่ง	พระราชบญัญตักิารกระทำผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร	์พ.ศ.	2550	
   พระราชบัญญัต ิ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ พ.ศ.2550 เริ่มประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่ 18 
มถินุายน 2550 กฎหมายฉบบันี ้เกีย่วขอ้งกบับรษิทัในฐานะผูใ้หบ้รกิารกลุม่ที ่2 คอืบรษิทัทีม่รีะบบเครอืขา่ย ซึง่กฎหมายใหเ้วลาผอ่นผนั
การบงัคบัใชก้ฎหมายออกไป 1 ป ีครบกำหนดการผอ่นผนัในวนัที ่23 สงิหาคม 2551  
   ตามทีบ่ญัญตัใิน	 “มาตรา26. ผูใ้หบ้รกิารตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอร ์ ไวไ้มน่อ้ยกวา่ 90 วนันบัแตว่นัทีข่อ้มลูนัน้
เขา้สูร่ะบบ แตใ่นกรณทีีจ่ำเปน็พนกังานเจา้หนา้ทีจ่ะสัง่ใหผู้ใ้หบ้รกิารผูใ้ดเกบ็รกัษาขอ้มลูจราจรคอมพเิตอรไ์วเ้กนิ 90วนัแตไ่มเ่กนิ 1 ปี
เปน็กรณพีเิศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวกไ็ด ้ ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารเทา่ทีจ่ำเปน็เพือ่ใหส้ามารถระบตุวัผูใ้ช้
บรกิารนบัตัง้แตเ่ริม่ใชบ้รกิารและตอ้งเกบ็รกัษาไวเ้ปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนันบัตัง้แตก่ารใชบ้รกิารสิน้สดุ ผูใ้หบ้รกิารรายใดไมป่ฏบิตัิ
ตามนี ้ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ	5	แสนบาท” บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความสำคญัของการดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัใินกฏหมาย 
และความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ จากกรณดีงักลา่ว จงึไดด้ำเนนิการจดัหาระบบสารสนเทศในการจดัเกบ็ขอ้มลูจราจร และระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องเพื่อสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได ้ อีกทั้งได้ออกนโยบายเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขึ้นมาบังคับใช้ภายใน
องค์กรอย่างทั่วถึง รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับข้อบังคับ วิธีปฏิบัต ิ สิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง ข้อควรละเว้นและภัย
ประเภทตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบับรษิทัและพนกังาน หากไมม่มีาตรการดา้นการรกัษาความปลอดภยั อยา่งทัว่ถงึและเพยีงพอ  
   นอกจากนี ้ ในการดำเนนิการดา้นการรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศขององคก์ร บรษิทัไดด้ำเนนิงานตามมารตรา
ฐาน ISO 27001 และมาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเปน็ระบบ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องกฎหมายฉบบันีด้ว้ย  
 3.3	 ความเสีย่งเรือ่ง	ธรุกจิในสือ่รปูแบบใหม	่(New	Media) อยูภ่ายใตก้ารดำเนนิงานของ NBC อาทเิชน่ “Nation News on 
Mobile” ซึง่เปน็บรกิารสง่ขา่วหรอืรายงานเหตกุารณต์า่งๆ ผา่นโทรศพัทม์อืถอืในรปูแบบ SMS และ MMS โดยสามารถใหบ้รกิาร
ส่งขา่วสารผา่นระบบมือถอืไดท้กุเครอืขา่ย และทกุประเภทขา่ว ตามความตอ้งการของลูกคา้ ทัง้ขา่วภาษาอังกฤษ, ขา่วธรุกจิ และ
ขา่วสารทัว่ไป เปน็ตน้ ซึง่บรษิทัไดพ้ฒันารปูแบบการหารายไดจ้าก New Media ใหเ้ชือ่มโยงกบั Nation Channel รวมทัง้การรว่มมอื
กบัพนัธมติรเวบ็ไซด ์2 แหง่คอื www.pantip.com, www.bloggang.com และ www.exteen.com เพือ่ใหเ้กดิการรวมสือ่ทีส่มบรูณย์ิง่
ขึน้ เชน่การใหบ้รกิาร Internet, Mobile นอกจากนีบ้รษิทัยงัไดจ้ดัทำ BLOG เพือ่สรา้งชมุชนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการนำเสนอขา่ว 
และ แสดงความคิดเห็นได้ที ่ www.oknation.net ซึ่งบริษัทได้ผลิต content เพื่อตอบสนองกับความต้องการบริโภคผ่านสื่อใหม่ๆ  
เหลา่นีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ในป ี2551 รายไดจ้ากธรุกจิ New Media และ Internet เปน็สว่นหนึง่ของรายได ้NMG ซึง่คดิเปน็รอ้ยละ 3.18 
ของรายไดจ้ากการขาย และบรกิารรวมของกลุม่บรษิทั ดงันัน้บรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ผูบ้รโิภคสือ่
ในรปูแบบใหม่ๆ  ไวแ้ลว้ 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ

1. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 29,439,900 17.86

2. นางมยุรี สุขศรีวงศ์ 16,972,938 10.30

3. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ 16,272,309 9.88

4. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น 14,600,054 8.86

5. Dow Jones & Company, Inc., New York 12,000,000 7.28

6. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 8,000,000 4.86

7. นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ 4,485,878 2.72

8. นางสุภาภรณ์ ช่ืนวิจิตร 3,641,911 2.21

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,189,783 1.94

10. นางสุมาลี ธารพิพิธชัย 2,757,109 1.67

      อ่ืนๆ  53,414,148 32.42

รวม 164,774,030 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	และสัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียน	12	มกราคม	2552	

หมายเหตุ	
กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่เดยีวกนัและออกเสยีงไปในทางเดยีวกนั ไดแ้ก่ 
 • นายธนาชยั ธรีพฒันวงศ์ 
 • นายสทุธชิยั แซห่ยุน่ 
 • Dow Jones & Company, Inc., New York 
โดยมหีุน้รวมกนั 42,872,363 หุน้ หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 26 ของจำนวนหุน้ทีเ่รยีกชำระแลว้ทัง้หมด 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ  
 คณะกรรมการบรษิทั	 เนชัน่	 มลัตมิเีดยี	 กรุป๊	 จำกดั	 (มหาชน)	 เชือ่มัน่เปน็อยา่งยิง่วา่ระบบและการกำกบัดแูลกจิการทีด่	ี	
จะทำใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	 โปรง่ใส	 ตรวจสอบได	้ ชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่และความมัน่ใจตอ่ผูถ้อืหุน้		
ผูล้งทนุ	 ผูม้สีว่นไดเ้สยี	 และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย	 ยกระดบัการดำเนนิงานอยา่งยัง่ยนื	 และเปน็หวัใจสำคญัทีน่ำไปสูค่วามสำเรจ็และ
บรรลเุปา้หมายทีส่ำคญัทีส่ดุของบรษิทั	 ไดแ้กก่ารเพิม่มลูคา่สงูสดุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้	 จงึไดจ้ดัทำเอกสารฉบบันีข้ึน้	 โดยไดป้ระมวลนโยบาย
และขอ้ปฏบิตัหิลกัๆทีก่รรมการ	 ผูบ้รหิาร	 และพนกังานจะยดึถอื	 ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องตน	 ตามความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศัน	์และปณธิานของบรษิทั	
	
วสิยัทศัน ์(Vision) ผสานสือ่ทีห่ลากหลายเพือ่เขา้ถงึทกุครวัเรอืน 
   (The Multimedia Group that reaches every household) 
ปณธิาน (Mission) ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความบันเทิง และสร้างแรงบันดาลใจด้วยความน่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์อย่าง  
   สรา้งสรรค์ 
   (To inform, educate, entertain and inspire in the most trustworthy, timely and  
   creative manner) 
 หลกัการกำกบักจิการของบรษิทันี ้ จะสะทอ้นถงึคณุคา่ขององคก์ร (Core Values) และแนวปฏบิตัทิีบ่รษิทัยดึถอืมาโดยตลอด
อนัประกอบดว้ย  
Credibility  ความนา่เชือ่ถอืในการดำเนนิธรุกจิ ทัง้การรายงานขา่วสาร และการประกอบธรุกจิ 
Integrity   ซือ่สตัยต์อ่มาตรฐานวชิาชพี เคารพตอ่จรรยาบรรณการดำเนนิธรุกจิ 
Synergy   ตระหนักในคุณค่าของการผสานสื่ออันหลากหลายและประสานร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและ  
   ภายนอกเพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ ผูถ้อืหุน้และพนกังาน 
Customer	Focus ใหบ้รกิารเพือ่ประโยชนแ์ละความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 
Innovation  ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างทั้งในด้านสินค้า การตลาด การขาย การให้บริการ และระบบ  
   การบรหิาร 
 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัทิีร่ะบไุวอ้ยา่งเครง่ครดั และจะตดิตามปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบั
เวลาและสถานการณ ์ สอดคล้องกับประโยชน ์ และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่า  
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ไดร้บัการดแูลอยา่งดี 
 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช ้ ครั้งแรก เมื่อวันที ่ 10 
พฤศจกิายน 2549 และไดร้บัการทบทวนเมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2552 
 หลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัแบง่เนือ้หาเปน็	5	หมวด	ไดแ้ก	่	
 1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
 2) การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั  
 3) บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 4) การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  
 5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
	
สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั	
 บรษิทัตระหนกัดวีา่ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเปน็เจา้ของโดยควบคมุบรษิทัผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ใหท้ำหนา้ทีแ่ทนตน
และมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัของบรษิทั โดยกำหนดไวใ้นนโยบายการกำกบัดแูลกจิการ บรษิทัไดใ้หค้วาม
สำคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายกำหนด  
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 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอและ  
ทันเวลา ได้ใหก้ารดแูลผู้ถอืหุน้มากกวา่สิทธิที่กฏหมายกำหนด จึงจัดใหม้ีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่
รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทไว้ที่ เว็บไซต์  
www.nationgroup.com เพือ่ใหข้อ้มลูของบรษิทัตอ่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไปทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ไดแ้ก ่ ขอ้มลูสำคญั
ลา่สดุ จดหมายแจง้ขา่วสารถงึผูล้งทนุ นดัพบปะนกัลงทนุเปน็ประจำอยา่งนอ้ยปลีะ 2 ครัง้ตามกำหนดการทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ จดั
เตรยีมให ้สว่นการจดัใหน้กัลงทนุเขา้เยีย่มชมกจิการในป ี2551 บรษิทัยงัไมไ่ดด้ำเนนิการเนือ่งจากในชว่งตน้ปบีรษิทัอยูใ่นชว่งดำเนนิการ
ขายที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ ่ ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4 ประกอบกับตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาสถานการณ์ทางการเมืองภายใน
ประเทศไมค่อ่ยเรยีบรอ้ย เกรงจะเปน็ปญัหาดา้นความปลอดภยัในทรพัยส์นิของบรษิทัได ้ ในป ี 2552 ถงึแมส้ถานการณท์างการเมอืงจะ
กลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิแตส่ถานการณท์างเศรษฐกจิครึง่ปแีรกกย็งัไมค่อ่ยอำนวยนกั หากสามารถดำเนนิการได ้บรษิทั จะจดัใหผู้ถ้อืหุน้เขา้
เยีย่มชมกจิการของบรษิทั โดยจะแจง้ขา่วใหท้ราบทางจดหมายเวยีนผา่นทาง www.nationgroup.com ตอ่ไป  
 บรษิทัไดเ้ผยแพรจ่ดหมายถงึผูถ้อืหุน้ผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และทางเวบ็ไซต ์ www.nationgroup.com ทัง้นีบ้รษิทั
ไดเ้ปดิโอกาสให ้ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 25 รายหรอืมหีุน้รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจำนวนหุน้ทีจ่ำหนา่ยได้
ทั้งหมด และถือหุ้นต่อเนื่องกันโดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที ่ 4-30 มกราคม 2551 พร้อมข้อมูลประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการ 
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำป ี 2551 นี้โดยเสนอผ่านทางเวบไซด ์ 
www.nationgroup.com ตัง้แตว่นัที ่26 กมุภาพนัธ ์2551 ถงึ วนัที ่12 มนีาคม 2551 ผลปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเพิม่วาระ
การประชมุ 
 และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ผ่านทางเวบไซด ์ www.
nationgroup.com หรอืทางโทรสาร 0-2338-3936 ตัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม 2551 ถงึวนัที ่4 เมษายน 2551 เพือ่ใหค้ณะกรรมการ
และฝา่ยบรหิารไดร้วบรวมเตรยีมชีแ้จงในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอคำถามลว่งหนา้เขา้มาแตอ่ยา่งใด  
 ตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดใ้หค้วามสำคญักบัการพจิารณาการเขา้ทำรายการระหวา่งกนัของบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทั
ในกลุ่ม กับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ และรายการระหว่างบริษัทในกลุ่มด้วยกันเอง บริษัทจึงได้ออกนโยบายรายการ
ระหวา่งกนัขึน้เพือ่เปน็แนวปฏบิตัสิำหรบักรรมการ และผูบ้รหิาร ไดป้ฏบิตั ิ ตามกรอบทีถ่กูตอ้งเหมาะสม โดยใหม้เีงือ่นไขตา่งๆ เปน็ไป
ตามลกัษณะการดำเนนิการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก ซึง่เปน็ไปตามหลกัการที่
คณะกรรมการบรษิทัอนมุตัไิวแ้ลว้ตามทีก่ำหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหป้ฏบิตัติามสญัญาทีต่กลงรว่ม
กนัอยา่งเครง่ครดัพรอ้มทัง้กำหนดราคาและเงือ่นไขรายการตา่งๆ ใหช้ดัเจน เปน็ธรรม และไมก่อ่ใหเ้กดิการถา่ยเทผลประโยชน ์ในกรณี
ทีม่กีารเขา้ทำรายการใหม ่ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของราคาและเงือ่นไขทีแ่ตกตา่งจากเดมิ ฝา่ยตรวจสอบภายในจะทำหนา้ทีต่รวจสอบ
ข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล  
ของการทำรายการดงักลา่วทกุๆ ไตรมาส ในกรณรีายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกตซิึง่ไมม่เีงือ่นไขทางการคา้โดยทัว่ไป 
และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ก่อน  
การทำรายการ 
 นอกจากนี้บริษัทได้ออกนโยบายป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางมิชอบ  
โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ  
ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกีย่วขอ้ง และหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่ง 1 เดอืนกอ่นประกาศงบการเงนิ  
 บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และดูแล  
ให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท  
กบักรรมการ และหรอื ผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง  
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 บรษิทัจดัการประชมุสามญัประจำปผีูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2551 เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2551 บรษิทัมอบใหศ้นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 
(แหง่ประเทศไทย) จำกดั ซึง่เปน็นายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเปน็ผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เปน็การลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ
ประมาณ 20 วนั และไดน้ำหนงัสอืเชญิประชมุไปไวท้ี ่www.nationgroup.com กอ่นวนัประชมุ โดยหนงัสอืเชญิประชมุมกีารใหข้อ้มลู 
วนั เวลา สถานที ่ และวาระการประชมุ ตลอดจนขอ้มลูสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีต่อ้งตดัสนิใจในทีป่ระชมุแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งเพยีงพอ 
พรอ้มรบัทราบกฎเกณฑต์า่งๆ ทีใ่ชใ้นการประชมุ รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ 
 สำหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัไดเ้สนอใหม้อบอำนาจให ้นายเชวง จรยิะพสิทุธิ ์กรรมการอสิระ
และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2551 มผีูถ้อืหุน้จำนวน 57 ราย มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเปน็ผูร้บัมอบอำนาจใหอ้อกเสยีงแทน 
 ในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที ่ 1/2551 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุม เช่น 
เตรยีมเจา้หนา้ทีอ่ำนวยความสะดวกตอบคำถามเรือ่งสถานทีป่ระชมุ การเตรยีมทีจ่อดรถ ปา้ยบอกทางฯ  
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ กรรมการ กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัจากบรษิทั 
เคพเีอม็จ ีภมูไิชย จำกดั เขา้รว่มประชมุ เพือ่เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งได้ 
 ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ก่อนเริ่มการประชุมประธานฯได้กล่าวชี้แจงกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม  
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย 
กวา้งขวาง พรอ้มใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ กรรมการบรหิาร บางทา่น ไดต้อบคำถามของผูถ้อืหุน้ทกุคำถาม และไดบ้นัทกึสาระ
สำคญัของคำถาม คำตอบ และขอ้สรปุเรือ่งนัน้ๆในรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น บรษิทัไมไ่ดแ้จกเอกสารทีม่ขีอ้มลูสำคญัเพิม่เตมิ  
ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อยา่งกระทนัหนั และ ไมไ่ดเ้พิม่วาระการประชมุ  
 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที ่ 1/2551 บริษัทได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ดของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ  
ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็น  
รายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  
ในรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น  
 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ยังไม่ได้ให ้ 
ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ตอ่รายงานการประชมุ  
 
บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี	
 ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการ
สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอื ระหวา่งบรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี ในการสรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 
 ในระบบการกำกบัดแูลกจิการ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีส่ำคญัมหีลายกลุม่ ประกอบดว้ย พนกังาน ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ คูค่า้ 
เจา้หนี ้คูแ่ขง่ทางการคา้ สงัคม ภาครฐั ชมุชนทีบ่รษิทัตัง้อยู ่และผูส้อบบญัชอีสิระ เปน็ตน้ คณะกรรมการมนีโยบายใหม้กีารปฏบิตัติอ่  
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญ  
ทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ คณะกรรมการจงึกำหนดเปน็จรยิธรรมขององคก์รในดา้นตา่งๆเมือ่วนัที ่ 10 
พฤศจิกายน 2549 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุดเมื่อวันที ่ 20 กุมภาพันธ ์ 2552(สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมของ  
คณะกรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานเครอื เนชัน่กรุป๊ ไดท้ี ่www.nationgroup.com) 
 
จรยิธรรมของคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	เครอืเนชัน่กรุป๊	ประกอบดว้ย	
 1.	จรยิธรรมวา่ดว้ยความรบัผดิชอบในวชิาชพีสือ่สารมวลชน	
 ตลอดระยะเวลากว่า 38 ป ี ที่ผ่านมาบริษัทได ้ ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่าง
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เคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่าง
ตอ่เนือ่ง แมใ้นยามคบัขนัหรอืในชว่งทีม่แีรงกดดนัทางการเมอืง บรษิทักส็ามารถทำหนา้ทีข่องสือ่อยา่งแนว่แนโ่ดยไมล่ะทิง้หลกัการ 
 หลักปฏิบัติกองบรรณาธิการ (Nation Way) ถูกร่างขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็น
รปูธรรมรว่มกนัสำหรบัพนกังานทกุระดบัของกองบรรณาธกิารของทกุสือ่ในเครอืฯ โดยมเีนือ้หาครอบคลมุทัง้จรรยาบรรณเบือ้งตน้ในการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่อง ‘คนทำขา่ว’ ในทกุระดบั ตลอดจนการวางตวัในสงัคมและความประพฤตทิัง้ระหวา่งปฏบิตัหินา้ทีแ่ละนอกเวลางาน 
 พนกังานฝา่ยขา่วของทกุสือ่ในเครอืฯ	 ตอ้งยดึหลกัปฏบิตัติอ่ไปนีอ้ยา่งเครง่ครดัโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้เพือ่ทีเ่ราจะไดช้ว่ยกนัธำรง
ไวซ้ึง่ความนา่เชือ่ถอืและศรทัธาทีส่งัคมมตีอ่สือ่ในเครอืเนชัน่ฯ	ตอ่ไป  
 หลกัปฏบิตักิองบรรณาธกิาร	(Nation	Way)	แบง่ออกเปน็หมวด	
 1.1. ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่ 
 1.2. จรยิธรรมของสือ่ในเครอืเนชัน่ 
 1.3. ความรบัผดิชอบตอ่ผูอ้า่น ผูฟ้งัและผูช้ม  
 1.4. ภาระผกูพนัธท์ีม่ตีอ่วชิาชพีสือ่มวลชนและองคก์ร 
 1.5. หลกัการทำขา่วและการปฏบิตัตินตอ่แหลง่ขา่ว 
 1.6. สทิธพิเิศษและผลประโยชนท์บัซอ้น ( Conflict of Interest) 
 1.7. แนวทางปฏบิตัใินเรือ่งการมสีว่นรว่มทางการเมอืงและกจิกรรมชมุชน 
 1.8. การปฏบิตัติอ่ฝา่ยโฆษณา ฝา่ยการตลาดและฝา่ยขาย 
 1.9. แนวทางปฏบิตัเิรือ่งลขิสทิธิใ์นชิน้งาน และการรบังานนอก 
 1.10. แนวปฏบิตัสิำหรบัผูส้ือ่ขา่วดา้นตา่งๆ 
 บรษิทัมมีาตรการ ในทางปฏิบตัเิพือ่ปอ้งกนัปญัหาการละเมดิและหมิน่ประมาทจากการนำเสนอขา่ว โดยการอบรมฝา่ยขา่ว  
ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ในปทีีผ่า่นมาคดคีวามทีบ่รษิทัถกูฟอ้งรอ้งลดลงจากปกีอ่นจำนวนมาก  
 
 2.	จรยิธรรมวา่ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้  
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 
และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้จะดำเนนิการอยา่งโปรง่ใส มรีะบบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้บรษิทัมหีนว่ยงานลงทนุสมัพนัธ์
เพือ่เปน็ชอ่งทางในการตดิตอ่ซกัถาม ชีแ้จงและใหข้อ้มลูแกผู่ถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไป 
 
 3.	จรยิธรรมวา่ดว้ยความสมัพนัธก์บัลกูคา้	
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ด ี 
มคีณุภาพ ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งและจรงิจงั รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื  
 บรษิทัจดักจิกรรมเพือ่สรา้งสมัพนัธก์บัลกคา้ทกุกลุม่ของบรษิทัอยา่งตอ่เนือ่ง ตวัอยา่งเชน่ ลกูคา้กลุม่สมาชกิสิง่พมิพใ์นเครอื 
เนือ่งจากลกูคา้ประเภทนีม้จีำนวนมาก หลากหลายตามประเภทสนิคา้ บรษิทัไดใ้หค้วามสำคญักบัความพงึพอใจในผลติภณัฑข์องลกูคา้  
มกีารสง่แบบสอบถามสำรวจความคดิเหน็ดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่ เนือ้หา รปูเลม่ เปน็ตน้ รวมทัง้สมนาคณุคนืกำไรใหล้กูคา้โดยเชญิลกูคา้มา
รว่มในกจิกรรมตา่งๆ ทีบ่รษิทัจดัไมว่า่จะเปน็สมัมนาทางวชิาการ งานออกรา้นขายสนิคา้ การสง่ชงิรางวลัฯ เปน็ตน้ 
 
 4.	จรยิธรรมวา่ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่พนกังาน	
 บรษิทั ตระหนกัดวีา่ทรพัยากรมนษุยเ์ปน็สิง่ทีม่คีณุคา่ทีส่ดุ และเปน็ปจัจยัสำคญัทีน่ำองคก์รไปสูค่วามสำเรจ็ จงึมุง่มัน่ในการ
พัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ด ี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจ  
ใหพ้นกังาน สนบัสนนุใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการลกูจา้งเพือ่เปน็ตวัแทนของพนกังานใหม้สีว่นรว่มในการบรหิาร จดัการสวสัดกิารตา่งๆ 
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ตามทีก่ฏหมายกำหนด อกีทัง้เปดิโอกาสและอำนวยความสะดวกให ้ พนกังานสามารถจดัตัง้ “สหภาพแรงงานสือ่สารมวลชนไทย” ตาม  
พรบ. แรงงานสมัพนัธ ์ 2518 ได ้ ทัง้นีเ้พือ่คุม้ครองผลประโยชนเ์กีย่วกบัสภาพการจา้งงาน สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนายจา้ง
กบัลกูจา้งและระหวา่งลกูจา้งดว้ยกนั 
 ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานนั้นบริษัทได้จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่มากมาย อาท ิ
การจดัหลกัสตูรภายในเพือ่อบรมพนกังานขายใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีม่ผีลตอ่การปรบัตวัของสือ่ ทราบถงึแนวโนม้ของ
สือ่สิง่พมิพใ์นตา่งประเทศ และแนวโนม้ของสือ่ใหมท่ีเ่ขา้มบีทบาทมากยิง่ขึน้ เสรมิความรูด้า้นเทคนคิการขาย มุง่สรา้งความสามารถ
เฉพาะตวัในการนำเสนอการขาย เพิม่ความรูด้า้นตวัสนิคา้ประเภทตา่งๆของบรษิทัและความรูเ้กีย่วการดำเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยเชญิ
วทิยากรภายในบรษิทั และวทิยากรผูท้รางคณุวฒุจิากภายนอก ใชเ้วลาในการอบรมประมาณ 20 ชัว่โมง มพีนกังานขายทีผ่า่นหลกัสตูร
ไดร้บัประกาศนยีบตัรจำนวน 156 คน  
 ดว้ยการดำเนนิธรุกจิสว่นหนึง่ของบรษิทัถอืเปน็ผูใ้หบ้รกิารดา้นคอมพวิเตอรป์ระเภทหนึง่ บรษิทัจงึไดเ้ชญิวทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ
เข้ามาอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ให้แก่พนักงานทุกระดับกว่า 500 คน เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร ์ ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นป ี 2551 ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัภยัรปูแบบตา่งๆ ทีเ่กดิจากการใชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็ การปอ้งกนั
ภยัทีเ่กดิจากการโจรกรรมทางคอมพวิเตอร ์ขอ้ควรปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงั เมือ่เขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ  
 ในระหวา่งเดอืนมกราคม-มนีาคม 2551 บรษิทัเขา้รว่มโครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร ตามแนวทางรางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ
(TQA) กบัสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการทำงานและผลการปฏบิตังิาน ยกระดบัมาตรฐานในการทำงานของ
องคก์ร สูม่าตรฐานสากล โดยมพีนกังานทีเ่ขา้รบัการอบรมครัง้นี ้จำนวน 51 คน  
 บรษิทัเปดิโอกาสใหพ้นกังานสามารถ แสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการทจุรติถงึฝา่ยบรหิาร
ได้หลายช่องทาง ได้แก ่ ผ่านตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลูกจ้างตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งประชุมร่วมกับ  
ฝา่ยบรหิารเปน็ประจำทกุเดอืน แสดงความคดิเหน็ หรอืตัง้คำถามผา่น website:nationhouse ซึง่เปน็ intranet ภายในองคก์ร หรอื
เสนอความเหน็โดยตรงถงึผูบ้รหิารผา่นทาง e-mail ซึง่พนกังานสามารถทราบไดจ้าก intranet ของบรษิทั  
 
 5.	จรยิธรรมวา่ดว้ยความสมัพนัธก์บัคูค่า้	คูแ่ขง่ทางการคา้	เจา้หนีท้างการคา้  
 บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดย เนชั่น กรุ๊ป  
พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน 
เนชั่นกรุ๊ป จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ด ี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี ้ และ  
การชำระคนื รวมทัง้การสรา้งพนัธมติรทางการคา้ 
 ในปทีีผ่า่นมาบรษิทัไดร้บัการสนบัสนนุ Syndicate Loan จาก 3 ธนาคารใหญ ่ไดแ้ก ่ธนาคารกรงุเทพฯ ธนาคารกสกิรไทยฯ 
และ ธนาคารไทยพาณชิยฯ์ ซึง่มสีมัพนัธทางการคา้กบับรษิทัมายาวนาน และ จดัชัน้ใหบ้รษิทัเปน็ลกูคา้ชัน้ด ี วงเงนิ 1,700 ลา้นบาท 
เพือ่ซือ้คนืหุน้กูก้อ่นครบกำหนด  
 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื่อนไขเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการขายอาคารและที่ดินสำนักงานใหญ ่ 
ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 4 ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กรรมการ และผู้บริหาร และขออนุมัติจ่ายคืนหุ้นกู ้ 
กอ่นครบกำหนด ซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กูม้มีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมุตัใิหบ้รษิทัดำเนนิการได ้ เมือ่บรษิทัไดร้บัเงนิจากการขายอาคารและทีด่นิ  
ไดน้ำเงนิไปชำระคนืเงนิตน้กบัธนาคารทัง้ 3 แหง่ตามเงือ่นไข  
 นอกจากนีบ้รษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใดๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ เจา้หนีก้ารคา้ และสถาบนัการเงนิ  
 
 6.	จรยิธรรมวา่ดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	
 บรษิทั ในฐานะของผูผ้ลติสือ่ครบวงจร มคีวามหว่งใยถงึคณุภาพชวีติและการบรโิภคขา่วสารของคนไทย จงึใหค้วามสำคญั
อยา่งยิง่ในเรือ่งของการเสนอขา่วสารทีม่คีณุภาพและมปีระโยชนต์อ่สงัคมและสว่นรวม รวมถงึการมสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคมไทยเพือ่
ความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ นอกจากนัน้ยงัมคีวามหว่งใยและใสใ่จตอ่สิง่แวดลอ้มในฐานะทีเ่ปน็ผูป้ระกอบการรายหนึง่ในประเทศไทย  
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ในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัปทีีผ่า่นมา บรษิทัมกีจิกรรมสง่เสรมิสงัคมเกอืบทกุดา้นดงันี ้ 
 ด้านการศึกษา มีกิจกรรมที่บริษัทจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกป ี ได้แก ่ กิจกรรม “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย”  
เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนทีจ่ะสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดต้วิเนือ้หาวชิาหลกักบัอาจารยท์ีม่ชีือ่เสยีง “โครงการทดสอบ SPU Test ในนกัเรยีน
มธัยามปลายทีจ่ะสอบเขา้มหาวทิยาลยั ไดม้โีอกาสฝกึทำขอ้สอบซึง่ออกโดยคณาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุ ิ กอ่นเขา้สอบจรงิ นกัเรยีนสามารถ
เลอืกวธิกีารทดสอบไดท้ัง้ทางอนิเทอรเ์นต็ และสนามสอบจรงิ  
 ดา้นกฬีา อาท ิ การจดัการแขง่ขนักฬีาในระดบัโรงเรยีนอนบุาล ซึง่บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมนีต้อ่เนือ่งมาเกอืบ 10 ป ี บรษิทัเปน็  
ผูใ้หก้ารสนบัสนนุ กฬีา บาสเกต็บอลยลูคี จดัใหม้กีารถา่ยทอดสดและ ประชาสมัพนัธก์จิกรรมผา่นสือ่ตา่งๆ ของบรษิทั ตดิตอ่กนัมา
หลายป ี 
 ดา้นการสง่เสรมิอาชพีและสง่เสรมิภาคการเกษตร บรษิทัจดัใหม้โีครงการคมชดัลกึฝกึอาชพี สอนการประกอบอาชพีในดา้น
ตา่งๆ เชน่ การทำอาหารประเภทตา่งๆ การซอ่มทวี ี วทิย ุ งานศลิป ์ ถา่ยภาพฯ เปน็ประจำทกุสปัดาหส์บัเปลีย่นกนัไป นอกจากนี ้ 
ยงัสง่เสรมิความรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ โดยการจดัทศันศกึษาไปเยีย่มชมภาคเกษตรกรรมตวัอยา่งทีน่า่สนใจ เปน็ประจำเกอืบทกุเดอืน  
 ในป ี2550 บรษิทัโดยหนงัสอืพมิพค์มชดัลกึ ไดจ้ดัโครงการ	“แทนคณุแผน่ดนิ” ใหร้างวลัเชดิชเูกยีรตแิกผู่ท้ีบ่ำเพญ็ประโยชน์
ดา้นสาขาตา่งๆ ใหแ้กป่ระเทศทัง้สิน้ 7 สาขา ในป ี 2551 บรษิทัไดต้ระหนกัวา่ในขณะทีป่ระเทศไทยเผชญิกบัความผนัผวนทัง้สภาพ
การเมอืงและเศรษฐกจินัน้ ในสงัคมไทย มคีนดทีีท่ำงานเสยีสละเพือ่สว่นรวมอกีเปน็จำนวนมากและไมส่ามารถจดัเขา้อยูใ่นสาขาอาชพี
ใดได ้คนดเีหลา่นัน้ยงัไมม่ใีครรูจ้กั และยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิเพือ่เปน็กำลงัใจและสง่เสรมิใหค้นดเีปน็แบบอยา่งใหแ้กป่ระชาชนทัว่ไป และ  
เปดิโอกาสใหค้นดไีดเ้ปน็ทีรู่จ้กัและไดร้บัการสนบัสนนุจากสงัคมและประชาชนทัว่ไป เพือ่ใหม้กีารสงัสรรคแ์ลกเปลีย่นประสบการณซ์ึง่กนั
และกนั หนงัสอืพมิพค์มชดัลกึจงึจดักจิกรรม ตอ่เนือ่งจากปทีีแ่ลว้ แตข่ยายวงใหใ้หญข่ึน้กระจายทกุจงัหวดัของประเทศ เปน็โครงการ 
“คนดขีองแผน่ดนิ” ใหร้างวลัแกค่นดใีนทกุจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน รวม 76 คน  
 ในฐานะที่บริษัททำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัท ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว 
บริษัทจึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของ  
ผูบ้รหิาร กรรมการ ทีไ่ดม้โีอกาสพบปะกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี กลุม่ตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง และ บรษิทัมรีะบบ call center ในการรบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนพรอ้มประสานแกไ้ขปญัหาดา้นบรกิาร และประสานงานดา้นอืน่ๆภายในบรษิทั เปน็ประจำ บรษิทัไดด้ำเนนิการปรบัปรงุเรือ่ง  
ตา่งๆ ตามขอ้รอ้งเรยีนนัน้ อยา่งสมำ่เสมอ  
 นอกจากนีใ้นป ี 2552 บรษิทัไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถรอ้งเรยีนเรือ่งตา่งๆ ถงึประธานกรรมการ หรอื 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการอสิระ ไดท้าง website:nationgroup.com  
 
การเปดิเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส	
 คณะกรรมการไดด้แูลใหบ้รษิทัเปดิเผยขอ้มลูสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิ
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเทา่เทยีมและเชือ่ถอืได้ 
 บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์ ให้กรรมการ และ  
ผูบ้รหิารตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์อ่สำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย ์(สำนกังาน กลต.) และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
สำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลปัจจุบันของตนอย่างน้อย  
ปลีะครัง้ ในเดอืนพฤศจกิายนของทกุป ีเพือ่รวบรวมสง่รายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์รายงานตอ่คณะกรรมการอยา่งนอ้ยปลีะครัง้  
 บรษิทัเลง็เหน็ความสำคญัของการรกัษาขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบัและหรอืขอ้มลูภายในกลุม่บรษิทั จงึไดอ้อกนโยบาย “การใชข้อ้มลู
ภายในของบรษิทั” กำหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่ และพนกังานของกลุม่บรษิทัตอ้งรกัษาขอ้มลูภายในกลุม่บรษิทัฯ เปน็ความ
ลบั เวน้แตก่ารเปดิเผยขอ้มลูนัน้เปน็ไปเพือ่ผลประโยชน ์ในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ หา้ม ขาย ซือ้ โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ โดยขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของกลุม่บรษิทัฯ และ/หรอืการเขา้ทำรายการใดๆ โดยขอ้มลูทีเ่ปน็ความลบั 
และ/หรอื ขอ้มลูภายในกลุม่บรษิทัฯ ในทางทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กลุม่บรษิทัฯ ไมว่า่ทางตรง หรอื ทางออ้ม  
 ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง  

Annual Report 2008
58



รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส และเปน็ไปตามเกณฑท์ีส่ำนกังานกลต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์กำหนด ผา่นชอ่งทางการเปดิเผยขอ้มลูของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยไมถ่กู สำนกังานกลต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ดำเนนิการเนือ่งมาจากการเปดิเผยขอ้มลู
ไมเ่ปน็ไปตามขอ้กำหนด  
 ในรายงานประจำป	ี2551	บรษิทัไดเ้ปดิเผยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี้	
 1. วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และคณุคา่ขององคก์ร 
 2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การดำรงตำแหน่ง  
  กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน การถอืหุน้ในบรษิทั 
 3. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
 4. ปจัจยัความเสีย่ง 
 5. รายงานการปฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี 
 6. นโยบายการกำกบัดแูลกจิการและการปฏบิตัติามนโยบาย 
 7. คา่ตอบแทนกรรมการและจำนวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุกรรมการ 
 8. การทำหนา้ทีใ่นปทีีผ่า่นมาของคณะกรรมการและประวตักิารอบรมของกรรมการ 
 9. การทำหนา้ทีใ่นปทีีผ่า่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 10. นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 11. คา่ตอบแทนการทำหนา้ทีก่รรมการ และการทำหนา้ทีอ่ืน่ใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 12. รายงานการดำเนนิงานประจำปขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 
 13. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิทีม่เีนือ้หาตามทีก่ำหนด ซึง่มปีระธานกรรมการและ  
  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารลงนามรบัรอง 
 14. คำอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของผูบ้รหิาร 
 15. รายงานทางการเงนิทีม่ขีอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น เปน็จรงิตามมาตรฐานบญัชี 
 16. งบการเงนิและผลการดำเนนิงานของบรษิทั  
 
 บรษิทัไดเ้ปดิเผยขอ้มลูตอ่ไปนีใ้นเวบ็ไซต	์www.nationgroup.com	
 1. บทบาทอำนาจหนา้ทีข่องกรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการชดุยอ่ย และ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 2. รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  3. จรรยาบรรณทางธรุกจิ 
 4. นโยบายการกำกบัดแูลกจิการของบรษิทั  
 
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ		
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	
 คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อ  
ผลการปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ผูถ้อืหุน้และเปน็อสิระจากฝา่ยจดัการ 
 คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมี
กระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะ
กรรมการกำหนด  
 ประธานกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ดำรงตำแหน่งประธาน
กรรมการบรหิารอกีตำแหนง่หนึง่ เนือ่งจากธรุกจิของบรษิทัเปน็สือ่ครบวงจร บรษิทัเดยีวในประเทศ บรษิทัตระหนกัถงึบทบาท ความ
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สำคญัของการเปน็สือ่ ความละเอยีดออ่นในการนำเสนอเนือ้หาสาระและคณุภาพของขา่ว ซึง่มผีลตอ่การชีน้ำทางความคดิตอ่ประชาชน
ในชมุชนและสงัคม เพือ่ใหก้ารบรหิารเปน็ไปตามเจนารมณข์องผูจ้ดัตัง้ ไมถ่กูนำไปใชเ้พือ่ประโยชนท์างธรุกจิหรอืทางการเมอืง ธรุกจิสือ่
ทั่วโลกจึงบริหารงานโดยเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งเป็นส่วนใหญ ่ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมกับคุณสุทธิชัย  
แซห่ยุน่ มรว.สนุดิา กติตยิากร และคณุธรรมนญู มหาเปารยะ การดำเนนิการของบรษิทัจงึเปน็ไปตามวฒันธรรมการบรหิารงานสือ่โดยรวม 
 ในป ี2551 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจำนวน 12 คน เปน็กรรมการอสิระจำนวน 5 คน 
กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารจำนวน 5 ทา่น และกรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารจำนวน 2 คน บรษิทัมคีณะกรรมการอสิระมากกวา่ 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะ ทำใหเ้กดิการถว่งดลุและการสอบทาน  
 กรรมการอิสระจำนวน 5 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการแลว้ และเปน็ไปตามขอ้กำหนดในป ี 2551 ของสำนกังานกลต. กรรมการอสิระจำนวน 3 ใน 5 คน ดำรงตำแหนง่
ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 คน  
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทักรรมการจำนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตำแหนง่ตามวาระทกุป ีบรษิทัสามารถแตง่ตัง้กรรมการทีต่อ้ง
ออกจากตำแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ดำรงตำแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ได ้ โดยบรษิัทมไิดม้ขีอ้กำหนดเรือ่งจำนวนวาระทีจ่ะดำรงตำแหนง่
ติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และมีนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ  
อำนวยการของบรษิทัดำรงตำแหนง่ในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดไ้มเ่กนิ 5 บรษิทั กรรมการของบรษิทัจะไมเ่ปน็กรรมการ
ในบรษิทัทีเ่ปน็คูแ่ขง่หรอืมผีลประโยชนข์ดัแยง้ทางธรุกจิกบับรษิทั และเปดิเผยรายชือ่ประเภทธรุกจิ และตำแหนง่ทีก่รรมการของบรษิทั
ไปดำรงตำแหนง่ไวใ้นทะเบยีนประวตักิรรมการ ในป ี 2551ไมม่กีรรมการของบรษิทัทา่นใดดำรงตำแหนง่กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
เกนิ 5 บรษิทั  
 บรษิทัไมม่นีโยบายใหผู้บ้รหิารระดบัสงูไปดำรงตำแหนง่ในบรษิทัอืน่ยกเวน้บรษิทัยอ่ย และ บรษิทัรว่ม และใหร้ายงานการดำรง
ตำแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ของผูบ้รหิารระดบัสงูไวใ้นแบบรายงาน 56-1  
 บรษิัทไดแ้ตง่ตัง้นางวรางคณา กลัยาณประดษิฐ เปน็เลขานุการบรษิัท ตัง้แตป่ ี 2549 โดยมีหน้าทีค่วามรบัผิดชอบตามที่
กำหนดในพรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ และทำหนา้ทีส่รปุสาระสำคญัเกีย่วกบัแนวปฏบิตั ิ และขอ้บงัคบัทีป่รบัปรงุใหม ่ ของ
สำนกังานกลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึสรปุสาระสำคญัของกฏหมายทีเ่พิง่ตราขึน้ใหม ่ ทีค่ณะกรรมการตอ้งทราบในการทำหนา้ที่
กรรมการของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการรบัทราบ เปน็ผูจ้ดัเกบ็รวบรวม ขอ้มลู ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง ดแูลกจิกรรมของ
คณะกรรมการ ประสานงานกบัฝา่ยบรหิารใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก ่ แผนธุรกิจ 
งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งติดตาม  
การดำเนนิงานตามนโยบายและแผนทีก่ำหนดไว ้อยา่งสมำ่เสมอ  
	
คณะกรรมการชดุยอ่ย	
 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความ
รับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใน  
คณะกรรมการชดุยอ่ย และกำหนดใหก้รรมการอสิระเปน็ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย  
 เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒ ิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน ์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที ่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี  
คณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะบริษัทซึ่งประกอบกิจการด้านสื่อ กรรมการที่เข้ามาทำหน้าที่ต้องมีความเป็นกลาง ไม่ควรมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการเมอืง มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการดำเนนิธรุกจิสือ่ของบรษิทัเปน็อยา่งด ี คณะกรรมการจงึไมไ่ด้
แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยขึน้มาทำหนา้ทีค่ณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการทัง้คณะ
จะรว่มกนัเสนอชือ่ และพจิารณาคณุสมบตั ิ ความเหมาะสมของกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ และมอบใหป้ระธานกรรมการเปน็ผูเ้สนอ  
รายชือ่บคุคลทีส่มควรเปน็กรรมการตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงันัน้จงึมัน่ใจไดใ้นความโปรง่ใส ปราศจากการครอบงำของฝา่ยบรหิาร  
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 ปจัจบุนับรษิทัมคีณะกรรมการชดุยอ่ยเพยีงคณะเดยีวคอืคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอยีดเกีย่วกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นเรือ่งโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 
 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์	
 บริษัทได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิทัประกอบธรุกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทั หลกีเลีย่งการทำรายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์กับบริษัท หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม 
พจิารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ เสมอืนกบัการทำรายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นีก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีม่สีว่นไดเ้สยี 
ในรายการนัน้จะไมม่สีว่นในการพจิารณาอนมุตั ิ รวมทัง้จดัใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์อยา่งเครง่ครดั สำหรบั
รายการระหวา่งกนัของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม บรษิทัไดเ้ปดิเผยรายละเอยีดของรายการ คูส่ญัญา เหตผุล/ความจำเปน็ ไวใ้น
รายงานประจำป ีและแบบ (56-1) แลว้ 
 
ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน  
 บรษิทัฯ ตระหนกัดวีา่การมรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี และรดักมุอยา่งเพยีงพอ จะชว่ยลดการสญูเสยี ทัง้ทรพัยากร เวลา 
และโอกาสในธุรกิจ ช่วยเพิ่มผลงานและประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขององค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด 
บรษิทัฯ ใหค้วามสำคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน จงึไดก้ำหนดบทบาทหนา้ทีอ่ำนาจการดำเนนิ
การในดา้นตา่งๆ ของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิารในระดบัตา่งๆ (Corporate Index) ไวอ้ยา่งชดัเจน มกีารควบคมุดแูลการใชท้รพัยส์นิของ
บรษิทัใหเ้กดิประโยชนเ์พิม่ขึน้ มกีารแบง่แยกหนา้ทีข่องผูป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคมุงานและประเมนิผลออกจากกนั เพือ่ใหเ้กดิการ
ถว่งดลุและการตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัระบบการเงนิ  
 บรษิทัมหีนว่ยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) เพือ่ชว่ยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้
เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กำหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั (Compliance Control) รวมถงึสอบทานระบบการควบคมุภายใน
วา่มคีวามรดักมุเพยีงพอแคไ่หน อยา่งไร การปฏบิตังิานของพนกังานในแผนกและฝา่ยตา่งๆ ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั
อยา่งเครง่ครดัเพยีงใด สอบทานระเบยีบในดา้นตา่งๆ เพือ่เสนอแนะในการปรบัปรงุใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์และเพือ่ใหเ้กดิความเปน็อสิระ
สามารถถ่วงดุลได้อย่างเต็มที ่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มปรกึษาหารอืกบัผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั เปน็ประจำทกุไตรมาส 
อยา่งสมำ่เสมอ  
 คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดส้อบทานงบการเงนิและรายงานทางการเงนิ รวมทัง้
รบัทราบผลการปฏบิตังิานของแผนกตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เนือ่งอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และไมพ่บประเดน็ความผดิพลาดทีเ่ปน็
สาระสำคญัตอ่งบการเงนิของบรษิทั มกีารดแูลปอ้งกนัทรพัยส์นิมใิหผู้บ้รหิารและพนกังานนำไปใชโ้ดยมชิอบ การปฏบิตังิานเปน็ไปตาม
ขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในส่วนขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร  
ความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู รวมถงึระบบการตดิตามการปฏบิตังิาน  
ใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมาย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณส์ามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี 
 
การบรหิารความเสีย่ง	
 คณะกรรมการเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่มีผลต่อการช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเป็น
หลกัประกนัของการดำรงอยูอ่ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืขององคก์ร บรษิทัจงึสง่เสรมิใหค้วามรู ้ และมุง่เนน้กบัฝา่ยบรหิารเพือ่ใหค้วามสำคญั
กบัการบรหิารความเสีย่ง โดยใหส้อดคลอ้งกบัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี (Good Corporate Governance) บรษิทัมุง่หวงัใหก้ารบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการใส่ใจตลอดเวลา ในขณะนี้ยังไม่มีการเขียนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม  

Annual Report 2008
61



Annual Report 2008
62

การปฏบิตังิานทัง้องคก์รอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร และยงัไมไ่ดก้ำหนดหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบการบรหิารความเสีย่งโดยตรง  
 การบรหิารความเสีย่ง ยงัเปน็งานทีก่ระจายกนัอยูต่ามหนว่ยงานตา่งๆทีร่บัผดิชอบบรหิารความเสีย่งในแตล่ะเรือ่งทีด่ำเนนิการ
อยู่ตามระบบงานปกต ิ รวมถึงสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่างๆ การทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหาร  
ความเสีย่งยงัเปน็หนา้ทีข่องฝา่ยบรหิาร  
 ซึ่งฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ ให้ดำเนินการเรื่องการบริหาร  
ความเสีย่งอยา่งเปน็รปูธรรม ในปทีีผ่า่นมาไดด้ำเนนิการในสว่นทีม่คีวามสำคญัตอ่การดำเนนิธรุกจิ ไดแ้กง่านระบบสารสนเทศ มกีาร  
นำหลกัการของมาตรฐาน ISO 27001 มาปรบัใชก้บังานของแผนก IT ทัง้ระบบ เพือ่ใหส้ามารถประเมนิความเสีย่งของระบบงาน  
อยา่งสมำ่เสมอ มมีาตรการรองรบัในการลดโอกาสเกดิและการปอ้งกนัความเสีย่งในระดบัตา่งๆ  
 
การประชมุคณะกรรมการ	
 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัจะกำหนดไวล้ว่งหนา้ในแตล่ะปอียา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้และมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตาม
ความจำเปน็ โดยมกีารกำหนดวาระการประชมุชดัเจน ลว่งหนา้ และมวีาระการตดิตามผลการดำเนนิงานเปน็ประจำ ซึง่เลขานกุาร
บรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุตาวาระทีผ่า่นการพจิารณารว่มกนัของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร พรอ้มเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุใหค้ณะกรรมการทกุทา่นทราบลว่งหนา้กอ่นการประชมุเปน็เวลา 7 วนั เพือ่ใหค้ณะกรรมการไดศ้กึษาขอ้มลู
อยา่งเพยีงพอกอ่นเขา้รว่มประชมุ หากกรรมการทา่นใดตอ้งการเสนอเรือ่งเขา้เปน็วาระการประชมุหรอืประสงคใ์หฝ้า่ยบรหิารรายงาน
ความคบืหนา้เรือ่งใดเรือ่งหนึง่เปน็การเฉพาะ กส็ามารถแจง้ความประสงคไ์ดท้ีป่ระธานกรรมการ หรอืเลขานกุารบรษิทั  
 โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถ
อภปิรายแสดงความคดิเหน็ และขอ้สงัเกตอยา่งอสิระ คณะกรรมการเหน็วา่เพือ่ปอ้งกนัขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัรัว่ไหลโดยไมม่เีจตนา 
จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและ
กรรมการทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารไดม้กีารพบปะหรอืตดิตอ่เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาตา่งๆในการบรหิารโดยไมม่ฝีา่ยบรหิารรว่ม
ดว้ยกนัเปน็ประจำ หากมปีระเดน็ทีเ่ปน็ขอ้สงัเกต หว่งใย กจ็ะแจง้ขอ้กงัวลหรอืขอ้หว่งใยนัน้ตอ่ฝา่ยบรหิารเพือ่ดำเนนิการปรบัปรงุแกไ้ข
อยา่งตอ่เนือ่ง  
 ในป ี2551 มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัจำนวน 7 ครัง้ และบรษิทัไดม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชมุเปน็ลายลกัษณ์
อกัษรซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูทีเ่ปน็สาระสำคญัอยา่งครบถว้น จดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั พรอ้ม
ใหก้รรมการและผูเ้กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้ 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 



รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ		
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกป ี สำหรับป ี 2551 ได้ทำการ
ประเมนิผลในชว่งเดอืนธนัวาคม โดยใชแ้บบการประเมนิแบบใหมต่ามแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัยฯ์ พรอ้มรบัทราบผลการประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่ 2/2551 เมือ่วนัที ่ 20 กมุภาพนัธ ์ 2552 การปะเมนิผลการปฏบิตังิานในครัง้นี ้
คณะกรรมการบางทา่นไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ ในเรือ่งการใหค้วามสำคญัและใชเ้วลาอยา่งเพยีงพอในการกำหนดเกณฑป์ระเมนิผลการปฏบิตัิ
งานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ซึง่ประธานกรรมการและเลขานกุารบรษิทั รบัไปดำเนนิการตอ่ไป 
 
คา่ตอบแทนกรรมการ  
 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมสูง
เพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัติามทีต่อ้งการ และไดข้ออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหม้หีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบมากขึน้ ไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่ขึน้  
 สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการ
และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน  
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมอบหมายให้ประธานกรรมการแจ้งหลักเกณฑ์และ  
ผลการประเมนิตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรหิารใหค้วามเหน็ชอบการประเมนิผลการดำเนนิงานของผูบ้รหิารระดบัสงู
ตามทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเสนอ คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารเปน็ผูพ้จิารณาคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท	แต่ละคนในปี	2551สรุปได้ดังนี้

รายช่ือ ตำแหน่ง
การประชุม
ท้ังหมด	
(คร้ัง)

การเข้า
ร่วมประชุม

1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 7 7

2. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น กรรมการบริหาร 7 7

3. นายธนะชัย สันติชัยกูล รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 7 7

4. นายปกรณ์ บริมาสพร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 7 6

5. นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7 7

6. นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7 7

7. นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 7 7

8. นายอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 7 7

9. นายนิสสัย เวชชาชีวะ  กรรมการอิสระ 7 6

10. นายโยธิน เน่ืองจำนงค์ กรรมการอิสระ 7 7

11. นายณรงค์ศักด์ิ โอปิลันธน์  กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 7 5

12. นางคริสติน ดิไบยเอช เบรนเดิล กรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 7 0
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หมายเหต ุกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร ไมม่คีา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 
การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร	
 กรรมการเขา้ใหมท่กุคนจะไดร้บัการปฐมนเิทศน ์เบือ้งตน้จากประธานกรรมการ เกีย่วกบัลกัษณะการดำเนนิธรุกจิ ประวตัแิละ
ความเปน็มาของบรษิทั ทีต่ัง้สำนกังานและสาขา วฒันธรรมองคก์ร พรอ้มรบัคำชีแ้จงจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและเลขานกุารบรษิทั 
เกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์ร นโยบายการกำกบัดแูลกจิการ ระบบการควบคมุภายใน พรอ้มเอกสารประกอบ 
 บรษิทัมนีโยบายใหค้วามรูเ้พิม่เตมิในดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีแ่ก ่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เลขานกุาร
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการฝึกอบรมและสัมมนากับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และหนว่ยงานอืน่ๆ เชน่ สมัมนาเกีย่วกบัมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม ่และ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฉ์บบัใหม ่ศกึษา
หลกัสตูรวทิยาการจดัการตลาดทนุไทย และการอบรมใหค้วามรูห้ลกัสตูรตา่งๆ เกีย่วกบั IT Audit เปน็ตน้ 
 
แผนการสบืทอดงาน  
 คณะกรรมการตระหนกัวา่คณุภาพขององคก์รจะสะทอ้นออกมาจาก พนกังานผูป้ฏบิตังิาน ความเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนืของบรษิทั 
ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามองค์กร  
ตอ่ไปจากรุน่สูรุ่น่ จงึไดม้อบนโยบายใหฝ้า่ยบรหิาร ใหค้วามสำคญักบัการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
มทีศิทาง เพือ่บรรลเุปา้หมายตามวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และคา่นยิมขององคก์ร 
 แผนสบืทอดงานระยะที ่1 แบง่เปน็ 2 ชว่ง เปน็การวางแผนสำหรบัตำแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับรองลงมา ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ทั้งระบบ ด้วยสรรหาบุคคลการที่มีคุณภาพเข้ามาเสริมทีมงาน และการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยให ้ 
คำชีแ้นะ รวมถงึการจดัทำแผนงานการพฒันาทรพัยากรบคุคลอยา่งเปน็ระบบพรอ้มการดำเนนิงานอยา่งเปน็รปูธรรม สามารถตดิตาม
การดำเนนิงานได ้ซึง่ฝา่ยบรหิารจะไดน้ำเสนอคณะกรรมการเพือ่พจิารณาตอ่ไป 

จำนวนค่าตอบแทนในปี	2550	และ	2551	ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

ช่ือกรรมการ

ปี	2550 ปี	2551

ค่าตอบแทน
(บาท)ต่อปี

ค่าเบ้ียประชุม
(บาท)ต่อปี

ค่าตอบแทน
(บาท)ต่อปี

ค่าเบ้ียประชุม
(บาท)ต่อปี

1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี –

2. นายสุทธิชัย หยุ่น - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี –

3. นายธนะชัย สันติชัยกูล - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี –

4. นายพนา จันทรวิโจรน์ - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี –

5. นายอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี – - ไม่มี –

6. นายปกรณ์ บริมาสพร 400,000.- - ไม่มี – 400,000.- - ไม่มี –

7. นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ 300,000.- - ไม่มี – 300,000.- - ไม่มี –

8. นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ 300,000.- - ไม่มี – 300,000.- - ไม่มี –

9. นายนิสสัย เวชชาชีวะ 200,000.- - ไม่มี – 200,000.- - ไม่มี –

10. นายโยธิน เน่ืองจำนงค์ 200,000.- - ไม่มี – 200,000.- - ไม่มี –

11. นายณรงค์ศักด์ิ โอปิลันธน์ 200,000.- - ไม่มี – 200,000.- - ไม่มี –

12. นางคริสติน ดิไบยเอช เบรนเดิล - - 200,000.- - ไม่มี –

		รวม	 1,600,000.- 1,800,000.-
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  เนชั่น	 กรุ๊ป	 ในฐานะสื่อคุณภาพครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ	 ตระหนักดีถึงบทบาท	ภาระหน้าที่
ของสื่อสารมวลชนที่มีต่อประชาชนทั้งทางบวกและทางลบ	 ในการให้ข้อมูลหรือชักจูงทางความคิดต่อ
ประชาชนผู้รับข้อมูล	 เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม	 รักษาวัฒนธรรม	 ปลูกฝังและร่วมกันสร้างเยาวชนให้
เติบโตเป็นพลังและทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ	 บริษัทจึงจัดกิจกรรม	 หรือเข้าร่วมกับกิจกรรมของ
หน่วยงานอื่น	หรือชักชวนบริษัทหรือองค์กรต่างๆทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกๆด้านมากมายอย่างต่อเนื่อง		
ในปี	2551	มีกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการ	ที่สำคัญๆ	ดังนี้	
	
1.	 กจิกรรมดา้นสง่เสรมิและพฒันาการศกึษาของเยาวชนและประชาชน	
	 1.1	มลูนธิหิอ้งสมดุครอบครวั  
  จดัตัง้ขึน้มาเปน็เวลากวา่ 4 ป ี เพือ่สง่เสรมิการศกึษาเพิม่เตมินอกหอ้งเรยีน
และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต ้ 
การดำเนนิกจิกรรมรว่มกบัสภากาชาดไทย และไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ โปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี เมื่อวันที ่ 22 
พฤษภาคม 2549 วา่ “บรรณาทร” ซึง่มคีวามหมายวา่ “รถทีม่หีนงัสอืมาแบง่ปนัให”้ 
ปัจจุบันรถห้องสมุดเคลื่อนที่“บรรณาทร” ให้บริการโดยการนำรถห้องสมุดเคลื่อนที่
จำนวน 2 คันซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือที่มีสาระและทันสมัยหลายพันเล่ม พร้อมด้วย
อปุกรณโ์สตทศันปูกรณแ์ละคอมพวิเตอร ์ เดนิสายใหบ้รกิารไปตามจงัหวดัตา่งๆ โดยมี
การเขา้รว่มกจิกรรมมากมายตลอดป ี 2551 เชน่ งาน Family Health Fair ที ่ จ.
สมทุรสาคร, งานหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่สำนกังานบรรเทาทกุขฯ์ สภากาชาดไทย จ.บรุรีมัย,์ โครงการคา่ยอาสาลา้นหลอดไฟเพือ่โรงเรยีน
และชมุชน ที ่จ.ชยัภมู,ิ งานวนัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ีที ่จ.เพชรบรุ,ี โครงการรวมพลงั รว่มนำ้ใจ 
คนืความสดใสใหแ้มน่ำ้วงั เนือ่งในวนัอนรุกัษแ์ละพฒันาแมน่ำ้คคูลองแหง่ชาต ิป ี2551 ที ่จ.ลำปางและ จ.เชยีงราย เปน็ตน้  
  
	 1.2	โครงการทบทวนความรูสู้ม่หาวทิยาลยั	ครัง้ที	่11  
  โครงการเพือ่การเตรยีมความพรอ้มกอ่นเอน็ทรานซใ์หก้บันกัเรยีนในระดบัมธัยมปลาย โดยเฉพาะมธัยมศกึษาปทีี ่ 6 ทีต่อ้ง  
เตรยีมความพรอ้มสำหรบัการสอบเกบ็คะแนน O-Net และ A-Net โดยความรว่มมอืระหวา่งเนชัน่กรุป๊และผลติภณัฑม์ามา่ ภายใตช้ือ่
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ซึ่งรูปแบบของโครงการจะเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อชี้แนะแนวทางในการสอบเข้า
มหาวทิยาลยั ภายใตร้ะบบ แอดมชิชัน่ โดยอาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุใินแตล่ะสาขาวชิา ซึง่จดัขึน้พรอ้มกนัทัว่ประเทศทัง้ 4 ภาค เพือ่สรา้ง
ความทดัเทยีมทางดา้นการศกึษาของนกัเรยีนในกรงุเทพและตา่งจงัหวดั ปนีีจ้ดัขึน้ระหวา่งวนัที ่1 – 6 ตลุาคม 2551 
  นอกจากการจดัทบทวนความรูใ้นภาคตา่งๆ เพือ่เปน็การเพิม่โอกาสใหแ้กน่กัเรยีนในภมูภิาคแลว้ บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้กีารสอน
ทางไกลผ่านระบบบรอดแบนด ์ โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีบรอดแบนด์จาก 1-2-call ผ่านการรับสัญญาณสดจากมหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย ไปยงัโรงเรยีนตา่งๆ อกีกวา่ 100 แหง่ทัว่ประเทศ เพือ่ใหน้กัเรยีนทีไ่มส่ะดวกจะเดนิทางมาเรยีนทีก่รงุเทพสามารถไดร้บั
ความรูไ้ปพรอ้มๆกบันกัเรยีนทีเ่รยีนในกรงุเทพทัง้ 6 วนัเชน่กนั 

 
 1.3	 Nation	HR	Forum	2008  
  กจิกรรมการสมัมนาทางดา้นการบรหิาร และการบรหิารงานบคุคล เพือ่เปน็ชอ่ง
ทางการนำเสนอและแบ่งปันแนวคิดด้านการจัดการ แก่นักบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ 
สำหรับนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งเพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อันได้แก ่
ความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิ รปูแบบและกตกิาการแขง่ขนั การตดัสนิใจดำเนนิกลยทุธอ์ยา่งมี
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ประสทิธภิาพภายใตภ้าวะกดดนัเรือ่งเวลา รวมถงึการปลดปลอ่ยศกัยภาพของพนกังานสูข่ดีสงูสดุ ผา่นการเรยีนรูอ้ยา่งไรข้อบเขต เพือ่มุง่
สูก่ารเปน็องคก์รแหง่อนาคตทีป่ระสบความสำเรจ็อยา่งยัง่ยนื ดำเนนิโครงการโดย Jobs	by	Nation	Group ภายใตค้วามรว่มมอืจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ (NIDA) และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทชั้นนำทั้งไทยและ  
ตา่งประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2551 มกีารจดัการสมัมนา ภายใตห้วัขอ้ในการสมัมนา คอื  
  1.	The	Healthy	Workplace:	Wellness,	Work-Life	Balance	 		
	 	 2.	Battlefield	for	Talent	Retention	
 
 1.4	 Your	Next	Career	
  กจิกรรมนดัพบแรงงานทีต่อ้งการสรา้งความแตกตา่งเพือ่ทำใหผู้ส้มคัรงานมโีอกาสในการไดง้านมากทีส่ดุ ภายใตก้ารดแูลของ
ทมีงาน Nationejobs เมือ่วนัที ่3-5 ตลุาคม 2551 ณ โรงแรมโซฟเิทล เซน็ทารา เซน็ทรลั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็สือ่กลางในการ
สรา้งโอกาสทางการสมคัรงานใหก้บัผูจ้า้งงานและผูส้มคัรงานจำนวนมาก เพือ่ใหบ้รษิทัฯไดท้ราบถงึขอ้มลูผูส้มคัรฯ และสามารถคดัเลอืก
พนกังานไดต้รงกบัความตอ้งการจา้งงานมากทีส่ดุ ในรปูแบบของกจิกรรม Jobs Fair ผา่นระบบคอมพวิเตอรค์รบวงจร ไมว่า่จะเปน็การ
ลงทะเบยีนลว่งหนา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยการลงทะเบยีนและกรอกใบสมคัรเพยีงครัง้เดยีว สามารถขอรบัการสมัภาษณโ์ดยตรงจากบรษิทั
ชั้นนำทุกบริษัทที่ร่วมงานได้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะให้กับ  
ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมดว้ย และนอกจากนีย้งัมกีจิกรรมแบบทดสอบตา่งๆ เชน่ ความสามารถทางภาษา ทศันคตแิละขดีความ
สามารถของแตล่ะบคุคล เพือ่ใหผู้ส้มคัรไดว้ดัผลตนเอง และสามารถนำไปใชป้ระกอบการสมคัรงานไดอ้กีดว้ย 
 
2.	 กจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งพลานามยั	
	 Dunk	Anti	Drugs	ครัง้ที	่14  
  นิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห ์ “BOOM” ในสายการศึกษาบันเทิงและต่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม
กจิกรรมทางดา้นกฬีาและสง่เสรมิใหเ้ยาวชนรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชนท์ัง้ในดา้นสขุภาพและพฒันาการทางสงัคมแทนการมุง่ความ
สนใจไปยงัสิง่ลอ่ใจอนัเปน็อบายมขุตา่ง โๆดยเฉพาะยาเสพตดิ จงึไดจ้ดัการแขง่ขนัสตรทีบาสเกตบอล ชงิถว้ยประทาน ทลูกระหมอ่มหญงิ
อบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ีภายใตช้ือ่โครงการ “Dunk Anti Drugs” การแขง่ขนัแบง่ออกเปน็ 4 ประเภท คอื ชาย แบง่
เปน็ ระดบัมธัยมตน้, ระดบัมธัยมปลาย, ระดบัอดุมศกึษา อายไุมเ่กนิ 23 ป ีและ หญงิ อาย ุ13–18 ป ีซึง่เปน็โครงการทีไ่ดร้บัการ
ตอบรบัเปน็อยา่งด ี ดงัจะเหน็ไดจ้ากการจดัตอ่เนือ่งกนัมาเปน็ปทีี ่ 14 และในปนีีไ้ดจ้ดัการแขง่ขนัเมือ่วนัเสารท์ี ่ 2 กมุภาพนัธ ์ 2551  
ณ ลานอเนกประสงค ์หนา้อาคารนมิติบตุร สนามกฬีาแหง่ชาต ิ 
 
3.	 กจิกรรมดา้นศลิปวฒันธรรมและสนัทนาการตา่งๆ	

 3.1	คม	ชดั	ลกึ	อวอรด์	ครัง้ที	่5  
  รางวลั “คม ชดั ลกึ อวอรด์” รางวลัแหง่คณุภาพ ที่
มอบให้กับบุคคลในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง ด้วย
หวังว่าจะเป็นเวทีที่ส่งเสริม และเป็นกำลังใจให้คนในแวดวง
บนัเทงิ ไดส้รา้งสรรคแ์ละผลติผลงานทีม่คีณุภาพ ตลอดจนกา้ว
ไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดีและสร้างมาตรฐานให้กับ
วงการบันเทิงไทย โดยไม่คำนึงถึงกระแสนิยมหรือสังกัด งาน
ประกาศผลรางวัลนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงต้นปีของทุกป ี
โดยปนีีไ้ดม้กีารจดังานครัง้ที ่ 5 ขึน้ เมือ่วนัที ่ 13 กมุภาพนัธ ์
2551 ที ่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ถ.บางนา-ตราด  
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 3.2	ชมรมดนตร ี 
  ชมรมดนตรกีอ่ตัง้ขึน้เพือ่ใหพ้นกังานไดม้โีอกาสทำกจิกรรม
รว่มกนั รวมถงึรว่มแบง่ปนัความสขุจากเสยีงเพลงใหก้บัผูอ้ืน่ โดย
เน้นแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการ
เลน่ดนตรเีปดิหมวก และนำเงนิไปบรจิาคใหก้บัมลูนธิติา่งๆ ซึง่ในป ี
2551 ทางชมรมไดม้กีารจดักจิกรรมขึน้ 2 ครัง้ โดยการนำเงนิไป
บริจาคและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ใน  
พระอปุถมัภข์องพระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครนิทร ์ เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2551 และทีม่ลูนธิิ
สงเคราะหค์นพกิารบา้นบางปะกง ทีอ่ำเภอบางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 
เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2551 

 
 3.3	เทศกาลภาพยนตรโ์ลกแหง่กรงุเทพฯ	ครัง้ที	่6	
  เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยใหม้ชีือ่เสยีงในฐานะศนูยก์ลางภาพยนตรใ์นกลุม่ประเทศอาเซยีน โดยความรว่มมอืของ หนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชัน่ สำนกังาน
ศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม สำนกังานกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย และเมเจอร ์กรุป๊ 
ซึง่ป ี 2551 นีไ้ดจ้ดักจิกรรมขึน้เปน็ครัง้ที ่ 6 
ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ ์ ระหว่าง
วนัที ่ 24 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2551 
โดยกิจกรรมภายในงานจะเป็นการฉาย
ภาพยนตร์มากมายหลากหลาย อาทิเช่น 
ภาพยนตร์นานาชาติ, ภาพยนตร์จากทวีป
เอเชีย, ภาพยนตร์แนวสารคดี, ภาพยนตร์
สัน้, ภาพยนตรค์ลาสสคิ และนอกจากนีย้งัมี
กจิกรรมเสวนาตา่งๆ อกีหลายกจิกรรมไมว่า่
จะเป็นการเสวนาเชิงวิชาการหรือเชิง
ปฏบิตักิารโดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิ รวมทัง้  
ผูก้ำกบัและนกัวชิาการดา้นภาพยนตรท์ัง้ไทย
และตา่งประเทศอกีดว้ย 
 
 3.4	Disney	and	Me	Talent	Contest	ครัง้ที	่3	
  กจิกรรมการแขง่ขนัรอ้งเพลงสากล และเตน้รำ ภายใตช้ือ่ Disney and Me Talent Contest - รอ้ง เลน่ เตน้ระบำ ทีจ่ดั
ขึน้เพือ่เยาวชนชาย-หญงิทีม่อีายรุะหวา่ง 4 - 10 ป ี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิและพฒันาภาษาองักฤษของเยาวชนผา่นกจิกรรม
สนัทนาการ รวมทัง้เปน็การสง่เสรมิใหเ้กดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละกลา้แสดงออก จดัโดยนติยสารรายเดอืน “ดสินยีเ์พือ่นนอ้ง”  
(Disney & Me) เมือ่วนัอาทติยท์ี ่24 สงิหาคม 2551 ณ Cascata ศนูยก์ารคา้ฟวิเจอรพ์ารค์ รงัสติ ซึง่กจิกรรมดงักลา่วไดจ้ดัขึน้อยา่ง
ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่3 และมกีระแสตอบรบัจากโรงเรยีนและเยาวชนจำนวนมากเขา้รว่มการแขง่ขนั  
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
4.	กจิกรรมดา้นสงัคม	
 4.1	 โครงการแทนคณุแผน่ดนิ	
  โครงการ “แทนคุณแผ่นดิน” 
โครงการที่ จัดขึ้นผ่ านสื่ อหลัก คือ 
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เพื่อมอบรางวัลให้
กับบุคคลที่ทำความดีในแต่ละสาขาอาชีพ 
ที่ ท ำคุณประโยชน์ และความดี เพื่ อ
ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำความด ี ด้วย
การนำแบบอย่างการดำเนินชีวิตของคนดี
มาเผยแพร ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการทำความดีใน

สงัคม เพราะประเทศของเรายงัมคีนดอีกีมากทีท่ำคณุประโยชนใ์หส้งัคม ชมุชน และประเทศชาต ิซึง่บคุคลเหลา่นีค้วรไดร้บัการยกยอ่ง 
เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมและประชาชนทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยบริษัทได้มีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่  
ป ี 2550 และยงัคงขยายขอบเขตโครงการตอ่ไปอกีในป ี 2551 พรอ้มทัง้เปลีย่นชือ่โครงการเปน็ “76 คนดนีำทาง แทนคณุแผน่ดนิ”  
เพือ่มอบรางวลัใหต้วัแทนคนดใีนแตล่ะจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน ซึง่โครงการนีห้นงัสอืพมิพค์มชดัลกึไดด้ำเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่งตลอด
ทั้งป ี และประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายคนดีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน ดำเนินการตามรอยกระแสพระราชดำรัสของ  
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทีท่รงเปน็แบบอยา่งใหพ้สกนกิรชาวไทยไดน้อ้มนำพระราชดำรสัของพระองคม์าปรบัใชใ้นการดำเนนิชวีติ 
 
 4.2	โครงการ	ขอ้มลูปลอดภยั	รว่มใสใ่จสิง่แวดลอ้ม	(Shred	2	Share)  
  หนึง่ในโครงการทีเ่นชัน่ กรุป๊รว่มเปน็สว่นหนึง่ในการรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยเปน็โครงการที ่บรษิทั อนิโฟเซฟ จำกดั ในธรุกจิ
กระดาษเครอืซเีมนตไ์ทย (SCG Paper) เปน็ผูร้เิริม่ เพือ่ชว่ยดแูลการทำลายขอ้มลูขององคก์ร
อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีกระบวนการย่อยทำลายข้อมูลที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย  
  Shred	2	Share โครงการนี ้ประกอบดว้ย 2 สว่นคอื  
  1) Shred โดยอนิโฟเซฟ จดัเกบ็เอกสารและขอ้มลูสำคญัทีห่มดอายหุรอืไมใ่ชแ้ลว้  
   จากบรษิทัพนัธมติรมายอ่ยทำลาย 
  2) Share การแบ่งปันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยในส่วนของ  
   สิ่งแวดล้อมจะนำกระดาษทีย่อ่ยทำลายแล้วไปรไีซเคลิ และในส่วนของสังคม  
   จะมอบเงนิสมทบ 2,000 บาท/1 ตนั ของขอ้มลูสำคญัทีพ่นัธมติรสง่ไปยอ่ย  
   ทำลาย สิ้นปีเงินทั้งหมดจะนำไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสือ  
   จำนวน 5,000 เลม่ สำหรบัมอบใหแ้กโ่รงเรยีนทีข่าดแคลน 
 
 4.3	 โครงการ	“1	องศา	รวมพลงัลดวกิฤตโิลกรอ้น”	
  หนึง่โครงการดีๆ  เนือ่งในโอกาสครบรอบ 20 ปกีรงุเทพธรุกจิ ทีเ่ครอืเนชัน่ไดร้บัการสนบัสนนุและความรว่มมอืเปน็อยา่งดจีาก
พันธมิตรผู้ร่วมโครงการจากหลายองค์กร เพื่อจัดกิจกรรมในการที่จะร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหา
สภาวะโลกร้อน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ,  
การเสวนา และการรณรงคผ์า่นทางกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 •	 สมัมนา	Asia’s	Emerging	Response	to	Climate	Change	
  การจดังานสมัมนาในระดบันานาชาต ิ โดยม ี ฯพณฯ ยงยทุธ ยทุธวงศ ์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เปน็ประธานเปดิงาน พรอ้มกบั ฯพณฯ ปยิะสวสัดิ ์อมัระนนัท ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน รว่มสนทนาในหวัขอ้ Asia’s Energy 
Outlook under Climate Change Paradigm ฯลฯ  
 
 •	 สมัมนา	1	องศาจดุเปลีย่นประเทศไทย  
  การสัมมนาระดับประเทศ ในหัวข้อ “สัมมนา 1 องศาจุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดยทางเนชั่น กรุ๊ปฯ เป็นผู้ดำเนินการ  
เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เช่น เรียนเชิญท่านอธิบดี  
กรมอตุนุยิมวทิยา หรอืหวัหนา้กลุม่ผูศ้กึษาผลกระทบทางอากาศหรอืผูบ้รหิารจากกระทรวงพลงังาน มารว่มสมัมนา เปน็ตน้ 
 
 •	 Thailand	Energy	Revolution	
  การเปิดเวทีระดมสมองหาทางออกเกี่ยวกับพลังงานทดแทนของไทย เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ  
นกัเศรษฐศาสตร ์ภาคธรุกจิ และผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่วเิคราะหส์ถานการณพ์ลงังานไทย รวมทัง้มองหาโอกาสใหมข่องประเทศไทย ใหก้า้วสู่
การเปน็ ศนูยก์ลางของ “พลงังานทดแทน” ในภมูศิาสตรพ์ลงังานโลก  
 
 •	 โครงการบรจิาคหลอดไฟประหยดัพลงังานลา้นดวงเพือ่โรงเรยีนและชมุชน  
  โครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่เปน็การใหค้วามรู ้รณรงค ์และปลกุจติสำนกึคนไทยและเยาวชนไทยใหต้ืน่ตวัในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ร่วมลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีการง่ายๆ อย่างการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแทนหลอดไฟชนิดหลอดไส ้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ  
เรอืนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศโลก โดยมรีปูแบบกจิกรรมในลกัษณะการรบับรจิาคหลอดไฟประหยดัพลงังานหรอืเงนิซือ้หลอดไฟประหยดั
พลงังานจากบคุคลทัว่ไปหรอืหนว่ยงานตา่งๆ เพือ่นำไปมอบใหก้บัโรงเรยีนหรอืชมุชนทีแ่จง้ความประสงคใ์นการทีจ่ะขอรบัมอบหลอดไฟ
ประหยดัพลงังานมายงัโครงการ  
 
 •	 โครงการหอ้งสมดุ	AIA	เพือ่ชมุชน	
  หนึง่โครงการจากการรว่มมอืระหวา่ง AIA และเครอืเนชัน่เพือ่สนบัสนนุการสรา้งแหลง่เรยีนรูใ้หแ้กช่มุชนทีข่าดแคลนโดยการ
จดัสรา้งหอ้งสมดุสำหรบัโรงเรยีนและชมุชน จำนวน 8 แหง่ ใน 4 ภาคทัว่ประเทศ สำหรบัพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมและมคีวามตอ้งการ
อยา่งแทจ้รงิ เพือ่กระจายแหลง่ความรูแ้กป่ระชาชนและเยาวชน ใหส้ามารถพฒันาความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 •	 โครงการคา่ยเยาวชน	คนขา่วพอเพยีงกบั	ปตท.	
  ในโอกาสที่กลุ่ม ปตท.และเครือข่ายได้จัดทำ โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง เพื่อเทิดพระเกียรติ  
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 80 พรรษา ในป ี 2550 และดำเนนิการตอ่เนือ่ง เพือ่นอ้มเกลา้
ถวายในป ี2554 ในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 7 รอบหรอื 84 พรรษา โดยมเีปา้หมายทีจ่ะนำองคค์วามรูด้า้นบรหิารจดัการทัง้
ดา้นธรุกจิ การดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ทีป่ตท.สัง่สมมาตลอด 30 ป ี ตอ่ยอดสูช่มุชน เพือ่การรกัษาปา่ พฒันาคน และ
พฒันาชมุชน ใหเ้ปน็ 84 ตำบลวถิพีอเพยีง ทีส่ามารถขยายผลไปสูช่มุชนอืน่ๆ ทัว่ประเทศ 
  เครอืเนชัน่กรุป๊ในฐานะของสือ่มวลชนทีส่ัง่สมประสบการณก์วา่ 30 ป ีในการผลติสือ่ทกุรปูแบบทัง้สือ่สิง่พมิพ ์วทิย ุโทรทศัน ์
และนิวมีเดีย จึงอาสาที่จะร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายสนับสนุน “โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง” โดยการจัด 
คา่ยเยาวชน ...คนขา่วพอเพยีงใน 3 ภมูภิาคหลกั คอื ภาคเหนอื ทีอ่ำเภอแมท่า จงัหวดัเชยีงใหม ่ภาคใต ้ทีอ่ำเภอพะโตะ๊ จงัหวดัชมุพร 
ภาคกลาง ทีอ่ำเภอแกลง จงัหวดัระยอง โดยเปดิโอกาสใหเ้ยาวชนทัว่ประเทศทีม่อีายรุะหวา่ง 15-25 ป ีทีส่นใจการเปน็นกัขา่ว เขา้รว่ม
ฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่สรา้งคนขา่วพอเพยีง ทีจ่ะเรยีนรูแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง และสรา้งทกัษะการเปน็นกัขา่วทีจ่ะเผยแพร่
แนวคดิวถีชีวีติแบบพอเพยีง รว่มรายงานความคบืหนา้โครงการรกัษป์า่ สรา้งคน 84 ตำบล วถิพีอเพยีง เพือ่ประชาสมัพนัธใ์หโ้ครงการ
ดงักลา่วเปน็ทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวาง และสรา้งนกัขา่วภาคประชาชนคนรุน่ใหมใ่หเ้กดิขึน้ในทกุสงัคมของประเทศไทย 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้จากการขายและบริการ	
	
 บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย มโีครงสรา้งรายไดจ้ากการขายและบรกิารแยกตามประเภท
ผลติภณัฑ ์และบรกิาร ดงัตอ่ไปนี้ 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดำเนินการโดย
ปี	2551 ปี	2550 ปี	2549

จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % จำนวนเงิน %

ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์
ผลิตส่ิงพิมพ์ (การ์ตูน) เพ่ือการศึกษา

ผลิตและจำหน่ายหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์

รับจ้างผลิตส่ิงพิมพ์

บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป 
บจก.เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก.เนช่ัน เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
บมจ.เนช่ันอินเตอร์เนช่ันแนล  
เอ็ดดูเทนเมนท์
บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)

2,374 87% 2,664 89% 2,710 93%

ผลิตรายการและส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์
และวิทยุ

บจก.เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน 307 11% 297 10% 164 6%

ผลิตรายการและส่ือโฆษณาทางวิทยุ บจก.เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอร์ค _ _ 6 0% 40 1%

บริการขนส่ง บจก.เอ็นเอ็มแอล 49 2% 40 1% _ _

รวม 2,730 100% 3,007 100% 2,914 100%

หน่วย : ล้านบาท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำปี 2551 

เรยีน ผูถ้อืหุน้  
 บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน)  
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ทา่น โดยม ี 
นายปกรณ ์บรมิาสพร เปน็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเชวง จรยิะพสิทุธิ ์และ นายนวิตัน ์แจง้อรยิวงศ ์เปน็กรรมการตรวจสอบ 
 ในป ี2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุรว่มกนัรวม 4 ครัง้ ครัง้ละประมาณ 4 ชัว่โมง เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆตามที่
ไดร้ะบไุวใ้นกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุดงักลา่วกรรมการทัง้ 3 ทา่นไดร้ว่มประชมุพรอ้มกนัครบทกุครัง้ มวีาระ
การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช ี ผูจ้ดัการสำนกัตรวจสอบภายใน และผูบ้รหิารระดบัสงูในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ดงันี ้ 
 •	 การจดัทำงบการเงนิ คณะกรรมการไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจำป ี 2551 รว่มกบัผูบ้รหิารและผู้
สอบบญัช ี เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายงานทางการเงนิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย ไดจ้ดัทำขึน้อยา่งถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำคญัตามหลกัการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ครบถว้น เชือ่ถอืได ้ นอกจากนีไ้ดส้อบทานการเปดิเผยขอ้มลูและการปฏบิตัใิน
รายการระหวา่งกนัของบรษิทั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม รวมทัง้รายการทีเ่กีย่วโยงกนั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ บรษิทั ไดด้ำเนนิการตามเงือ่นไข
ทางธรุกจิและเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ำนกังาน กลต.และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกำหนด  
 •	 การควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำป ี2551 ตามปจัจยัความเสีย่งทีค่าด
วา่จะมผีลกระทบตอ่การดำเนนิงานของบรษิทั พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ และการปรบัแผนงานการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์มี
การตดิตาม การดำเนนิการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบ ในประเดน็ทีม่นียัสำคญักบัฝา่ยบรหิารอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหห้นว่ยงาน
ตา่งๆของบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม และเปน็กลไกสำคญัทีท่ำใหธ้รุกจิมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  
 •	 การปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย	์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธรุกจิของบรษิทั ในเดอืนกมุภาพนัธ ์ 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชมุรว่มกบัเลขานกุารบรษิทั และ ฝา่ยกฏหมายของบรษิทั 
และมคีวามเหน็วา่บรษิทัไดป้ฏบิตัอิยูใ่นกรอบของกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ และ  
กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ อยา่งถกูตอ้ง 
 •	 ผูส้อบบญัช ี คณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็วา่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจำป ี 2551 นายวเิชยีร ธรรมตระกลู ผูส้อบ
บญัชรีบัอนญุาตเลขที ่ 3183 เปน็บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมมคีวามเปน็อสิระ มคีวามรูแ้ละประสบการณ ์ ในการสอบบญัชมีาเปน็เวลา
ยาวนาน สำหรบัการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจำป ี2552 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหแ้ตง่ตัง้ นายวเิชยีร ธรรม
ตระกลู ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่ 3183 หรอืนายเจรญิ  ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่ 4068 หรอืนางสาวบญุศรี  
โชตไิพบลูยพ์นัธุ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3756 แหง่บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจำป ี
2552  
 •	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชนก์บับรษิทั เหน็วา่ เปน็รายการทางการคา้จรงิอนัเปน็ธรุกจิตามปกตทิัว่ไป ซึง่บรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี 
 จากการปฏบิตังิาน ตามกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการ ตรวจสอบเหน็วา่ บรษิทัใหค้วามสำคญักบัการ
บรหิารงานตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี เพือ่ใหม้คีวามโปรง่ใส สจุรติและมจีรยิธรรม กอ่ใหเ้กดิความเชือ่มัน่แกผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ย มผีลใหร้ะบบการควบคมุภายในของบรษิทั มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ ไมม่ขีอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็สาระสำคญั รายการที่
เกีย่วโยงกนัทีอ่าจทำใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้เปน็รายการจรงิทางการคา้ อนัเปน็ธรุกจิโดยปกตทิัว่ไป เปน็ไปอยา่งสมเหตุ
สมผล ไมพ่บรายการผดิปกตทิีเ่ปน็สาระสำคญั การปฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบทางราชการทีเ่กีย่วขอ้ง เปน็ไปโดยถกูตอ้ง สำหรบั
งบการเงนิสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 ไมม่เีหตกุารณแ์สดงถงึปญัหาหรอืรายการทีม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิอยา่งมนียัสำคญั ไดจ้ดั
ทำขึน้อยา่งถกูตอ้งตามทีค่วร ในสาระสำคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และไดเ้ปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ  
 
                                                                                                                 
                                                                            (นายปกรณ ์บรมิาสพร)  
                                                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2551 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในการกำกบัดแูลใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ทีจ่ดัทำขึน้มขีอ้มลูทางบญัชทีีถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระสำคญั โปรง่ใส 
เปดิเผยอยา่งเพยีงพอทีจ่ะดำรงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ปอ้งกนัการทจุรติและการดำเนนิการทีผ่ดิปกต ิ รายการทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่
อาจทำใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนซ์ึง่เปน็รายการทางการคา้อนัเปน็ธรุกจิปกตทิัว่ไป รวมทัง้ไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีี่
รบัรองโดยทัว่ไป ใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัโิดยสมำ่เสมอ  ตลอดจนมกีารพจิารณาถงึความสมเหตสุมผล ประโยชนส์งูสดุ 
การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ความรอบคอบระมดัระวงัในการจดัทำงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจำปขีองบรษิทัฯ 
 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำ
หนา้ทีส่อบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิ และการดำเนนิงานอยา่งถกูตอ้งเพยีงพอ มกีารเปดิเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหาร
ความเสีย่ง การควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกบัดแูลของบรษิทัฯ ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนมคีวามครบ
ถว้นเพยีงพอ และเหมาะสมของกระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานความเหน็เรือ่งนีใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึง่ปรากฎในรายงานประจำปขีองบรษิทั 
 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่า่พงึพอใจ สามารถใหค้วาม
มัน่ใจอยา่งมเีหตผุลตอ่ความนา่เชือ่ถอืไดข้องงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม  2551 
ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดแ้สดงความเหน็วา่งบการเงนิ ไดแ้สดงฐานะการเงนิ ผลการดำเนนิงาน และกระแสเงนิสด ถกูตอ้ง ครบถว้น 
เชื่อถือได ้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สมำ่เสมอ เปดิเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส เพยีงพอ และปฏบิตัถิกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
                                       นายธนาชยั  ธรีพฒันวงศ ์             นายธนะชยั  สนัตชิยักลู 
        ประธานกรรมการบรษิทั               ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
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สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัท 

 งบการเงนิรวมของบรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จำกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยสำหรบัป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 มี
กำไรจากการดำเนนิงานกอ่นภาษเีงนิได ้ สว่นแบง่ขาดทนุจากบรษิทัรว่มสทุธ ิ และอืน่ๆ จำนวน 123.04 ลา้นบาท หากรวมภาษเีงนิได ้
39.29 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมสุทธ ิ 63.16 ล้านบาท รายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าตามการปรับ
นโยบายการตัง้สำรองลกูหนี ้ตลอดจนการตัง้คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยัของสนิคา้คงเหลอืและ ตดับญัชภีาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ยรวม 62.96 
ลา้นบาท การกลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์รวม 49.30 ลา้นบาทและเงนิชดเชยใหพ้นกังานดว้ยเหตอุอก
จากงาน 61.91 ลา้นบาท ผลประกอบการสำหรบัป ี 2551 จะแสดงเปน็ขาดทนุสทุธ ิ 54.98 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี
กอ่น ซึง่มผีลขาดทนุสทุธ ิ797.51 ลา้นบาท โดยผลการดำเนนิงานของบรษิทัมสีาระสำคญัสรปุไดด้งันี้ 
 
 1. รายไดจ้ากการขายและบรกิารในป ี 2551 ลดลงรอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของป ี 2550 เนือ่งจากรายไดจ้าก  
  การขายโฆษณาลดลงรอ้ยละ 9 โดยมาจากรายไดโ้ฆษณาจากสือ่สิง่พมิพล์ดลงรอ้ยละ 13 เพราะมกีารชะลอตวัทางเศรษฐกจิ  
  และความไมแ่นน่อนทางการเมอืง ในขณะทีร่ายไดโ้ฆษณาจากสือ่ทวีแีละวทิยเุพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  
  ขา่วสารและโฆษณาผา่นสือ่ระบบอเิลคทรอนคิสเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 37 นอกจากนี ้ รายไดจ้ากการจำหนา่ยสิง่พมิพล์ดลงรอ้ยละ  
  1 โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายหนังสือพ๊อคเก็ตบุคส์และ  
  การต์นูลดลงรอ้ยละ 7 อยา่งไรกต็าม รายไดจ้ากบรกิารดา้นการพมิพ ์ การเปน็ตวัแทนจำหนา่ยหนงัสอืตา่งประเทศ และ  
  บรกิารรบัขนสง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3       
 
 2. ตน้ทนุขายและคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงานในป ี 2551 ลดลงรอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของป ี 2550 สว่นใหญ ่ 
  มาจากตน้ทนุหนงัสอื และตน้ทนุผลติรายการลดลงรอ้ยละ 23 และรอ้ยละ 15 ตามลำดบั อยา่งไรกต็าม ตน้ทนุการพมิพ ์ 
  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เนือ่งจากในป ี2551 มสีิง่พมิพ ์Daily XPress ทีต่อ้งใชป้รมิาณกระดาษในการพมิพเ์พิม่ขึน้ 
 
 3. บรษิทัมนีโยบายเกีย่วกบั การพจิารณา การตัง้สำรองลกูหนี ้ barter และมกีารปรบัอตัราการตัง้สำรองหนีส้งสยัจะสญูของ  
  ลกูหนีก้ารคา้ จากรอ้ยละ 0.75 ของรายไดโ้ฆษณา เปน็รอ้ยละ 1 ของรายไดร้วมทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะเดอืน 
 
 กลา่วโดยสรปุ ผลการดำเนนิงานสำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 กลุม่บรษิทัรายงานกำไรจากการดำเนนิงานกอ่นภาษี
เงนิได ้สว่นแบง่ขาดทนุจากบรษิทัรว่มสทุธ ิและอืน่ๆ จำนวน 123.04 ลา้นบาท หากรวมภาษเีงนิได ้39.29 ลา้นบาท สว่นแบง่ขาดทนุ
จากบรษิทัรว่มสทุธ ิ 63.16 ลา้นบาท รายการตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีก้ารคา้ตามการปรบันโยบายการตัง้สำรองลกูหนี ้ ตลอดจน
การตัง้คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยัของสนิคา้คงเหลอืและ ตดับญัชภีาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ยรวม 62.96 ลา้นบาท การกลบัรายการคา่เผือ่การ
ดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์รวม 49.30 ลา้นบาท และ เงนิชดเชยใหพ้นกังานดว้ยเหตอุอกจากงาน 61.91 ลา้นบาท จะแสดง
เปน็ขาดทนุสทุธ ิ54.98 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น ซึง่มผีลขาดทนุสทุธ ิ797.51 ลา้นบาท 
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 



 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหุนบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ
ของเฉพาะบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จาํกัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ       
แสดงความเห็นตองบการเงินดงักลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา    งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ 
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมเีงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 
2551 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ 
ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี      
ท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือ
วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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 ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 
เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน) ตามลาํดับ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 
 
(นายวิเชียร ธรรมตระกูล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3183 
 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
20  กุมภาพันธ 2552 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

สินทรัพย หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 256,573,195 167,974,892 125,963,437 86,109,299 

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา - 435,372 - -

ลูกหนี้การคา 6 747,764,537 851,710,815 503,041,039 649,168,651 

รายไดคางรับ 47,842,492 68,744,003 10,441,030 9,062,426 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 18,019,126 82,611,972 172,068,952 162,959,305 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 4 - - 88,000,000 169,500,000 

สินคาคงเหลือ   7 451,314,079 215,879,338 322,906,925 84,666,808 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  8 88,656,903 96,345,087 44,029,017 62,917,952 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,610,170,332 1,483,701,479 1,266,450,400 1,224,384,441 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 9 49,202,604 112,319,618 553,596,879 523,146,879 

เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน 10 950,870 9,436,290 950,870 9,436,290 

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 11 11,853,181 12,648,190 11,853,181 12,648,190 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 1,259,783,514 1,716,448,932 496,370,495 1,128,774,781 

ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 13 36,000,000 222,078,900 36,000,000 222,078,900 

ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 12 253,590,000 253,590,000 253,590,000 253,590,000 

สินทรัพยไมมีตัวตน 14 119,557,363 114,522,908 100,026,180 99,416,455 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 15 195,707,170 222,996,368 168,920,581 186,663,106 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,926,644,702 2,664,041,206 1,621,308,186 2,435,754,601 

รวมสินทรัพย 3,536,815,034 4,147,742,685 2,887,758,586 3,660,139,042 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

76



งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 16 650,189,625 878,985,340 553,083,291 751,714,791 

เจาหนี้การคา 17 130,461,252 188,933,130 126,900,973 194,405,792 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 357,008,000 12,008,000 290,000,000 5,000,000 

หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 - 1,000,000,000    -                     1,000,000,000  

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 4, 16 - -                      5,000,000 34,000,000 

ภาษีเงินไดคางจาย 14,796,415 44,943,826 -                     24,730,000       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18 268,571,838 330,650,873 157,362,571 197,254,058 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,421,027,130 2,455,521,169 1,132,346,835 2,207,104,641 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 16 932,016,950 613,899,525 678,040,950 592,915,525 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 16, 19 327,361,355 155,824,826 324,060,683 154,133,946 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,259,378,305 769,724,351 1,002,101,633 747,049,471 

รวมหนี้สิน 2,680,405,435 3,225,245,520 2,134,448,468 2,954,154,112 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 20

   ทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 

   ทุนที่ออกและชําระแลว 1,647,740,300 1,647,740,300 1,647,740,300 1,647,740,300 

สวนเกินทุน 23

   สวนเกินมูลคาหุน 21, 22 4,136 4,136 4,136 4,136 

   การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม (2,493,608) (1,943,603) (2,493,608) (1,943,603)

ขาดทุนสะสม (891,159,353) (836,178,621) (891,940,710) (939,815,903)

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 754,091,475 809,622,212 753,310,118 705,984,930 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 102,318,124 112,874,953 -                     -                    

รวมสวนของผูถือหุน 856,409,599 922,497,165 753,310,118 705,984,930 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,536,815,034 4,147,742,685 2,887,758,586 3,660,139,042 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 4 2,730,017,537 3,006,928,848 2,089,384,774 2,243,934,332 

รายไดคาเชาและบริการ 4 134,777,190 67,547,050 308,471,500 361,900,034 

ดอกเบี้ยรับ 4 20,763,040 24,236,876 31,512,743 35,518,927 

เงินปนผลรับ 9 -                     -                      65,599,989 -                    

รายไดอื่น 4, 25 132,338,092 107,428,444 137,447,112 100,653,579 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 4, 9 1,610,460 2,357,852 -                     -                    

รวมรายได 3,019,506,319 3,208,499,070 2,632,416,118 2,742,006,872 

คาใชจาย

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 4 1,789,089,490 1,852,679,687 1,484,371,182 1,551,371,057 

คาใชจายในการขายและบริหาร 4, 26 1,056,516,898 1,299,063,604 973,778,812 1,240,851,682 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 12, 13 -                     560,439,241 -                     560,439,241 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 4, 9 64,774,365        48,790,468         -                     -                    

รวมคาใชจาย 2,910,380,753 3,760,973,000 2,458,149,994 3,352,661,980 

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 109,125,566 (552,473,930) 174,266,124 (610,655,108)

ดอกเบี้ยจาย 4, 28 (135,370,951) (174,512,593) (126,390,931) (165,517,947)

ภาษีเงินได 29 (39,292,176) (64,251,336) -                     (24,730,000)      

กําไร(ขาดทุน) สําหรับป (65,537,561) (791,237,859) 47,875,193 (800,903,055)

สวนของกําไร(ขาดทุน)ท่ีเปนของ

   ผูถือหุนบริษัทใหญ (54,980,732) (797,514,878) 47,875,193 (800,903,055)

   ผูถือหุนสวนนอย (10,556,829) 6,277,019 -                     -                    

กําไร(ขาดทุน) สําหรับป 24 (65,537,561) (791,237,859) 47,875,193 (800,903,055)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 30 (0.33)                  (4.84) 0.29 (4.86)

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด  

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป (65,537,561) (791,237,859) 47,875,193 (800,903,055)

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 177,705,830 229,070,611 103,220,765 135,189,856 

ดอกเบี้ยรับ (1,030,826) (4,504,662) (11,780,529) (15,786,713)

(19,732,214) (19,732,214) (19,732,214) (19,732,214)

ดอกเบี้ยจาย 135,370,951 174,512,593 126,390,931 165,517,947 

เงินปนผลรับ -                     -                      (65,599,989) -                    

หนี้สงสัยจะสูญ 32,107,519 181,109,095 32,346,435 94,060,181 

ขาดทุนจากสินคาลาสมัย 25,612,365 17,105,455 -                     -                    

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน -                     39,840,000 -                     116,919,521     

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (550,936,455)    560,439,241       (550,936,455)    560,439,241     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยอื่นตัดบัญชี 15,062,102 29,437,407 -                     22,583,736       

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายตัดบัญชี 5,240,746          8,042,024           -                     -                    

อาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงานตัดบัญชี -                     4,021,837 -                     4,021,837 

ขาดทุน(กําไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 501,636,821 (38,491,628) 501,542,657      (1,828,539)

ขาดทุนจากการขายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,879,827 231,673 2,879,827          231,673 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (1,610,460) (2,357,852) -                     -                    

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 64,774,365 48,790,468 -                     -                    

ภาษีเงินได 39,292,176 64,251,336 -                     24,730,000       

360,835,186 500,527,525 166,206,621 285,443,471 

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับรูรายไดดอกเบี้ยรับตามสัญญาขายและเชากลับคืน

งบการเงินรวม

 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การคา 83,738,667 2,784,979 126,106,223 16,940,925 

รายไดคางรับ 10,681,368 (32,518,472) (1,378,604) (3,207,535)

สินคาคงเหลือ (261,047,106) 1,459,319 (238,240,117) 25,035,080 

ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 71,838,742 243,837,234 (2,523,505) 317,757,145 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 3,473,019 34,179,489 25,981,087 22,149,989 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (5,143,974) 9,628,226 (14,690,648) (5,117,307)

เจาหนี้การคา (58,471,878) 11,313,698 (67,504,820) (45,925,733)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (46,314,086) 95,000,941 (24,817,074) 51,744,778 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 41,609,792 41,690,880 40,000,000 40,000,000 

จายดอกเบี้ย (150,602,249) (183,912,998) (141,566,344) (174,681,153)

จายภาษีเงินได (69,439,586) (122,098,381) (24,730,000) (50,735,618)

(18,842,105) 601,892,440 (157,157,181) 479,404,042 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 1,030,826          4,504,662           11,780,529        15,786,713       

รับเงินปนผล -                     -                      65,599,989        -                    

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา 435,372 171,724 -                     86,271 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน -                     -                      (51,000,000) (264,000,000)

-                     109,315               132,500,000 294,000,000 

(450,000)           (171,500,000)      (30,450,000)      (105,000,000)    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว

   ในกิจการที่เกี่ยวของกัน 8,730,424 -                      8,730,424 -                    

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (475,954,257) (406,844,587) (237,461,063) (294,979,093)

ซื้ออาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน (110,195,135) (43,864,380) (110,195,135) (43,864,380)      

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (44,509,237) (58,875,686) (26,160,440) (35,223,691)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,147,252,180 412,660,847 1,144,394,565 235,018,789 

ขายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2,245,000          1,150,000 2,245,000          1,150,000 

เงินสดรับจากการลดทุนของกิจการที่เกี่ยวของกัน -                     1,425,000           -                     1,425,000         

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 528,585,173 (261,063,105) 909,983,869 (195,600,391)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(228,795,715) 118,628,350 (198,631,500) 126,590,019 

-                     -                      5,000,000 14,000,000 

-                     -                      (34,000,000)      (5,000,000)        

1,300,000,000   1,170,000,000    1,000,000,000 1,170,000,000 

(642,008,000) (1,027,072,966) (635,000,000) (1,020,064,966)

150,000,000 -                      150,000,000 -                    

(341,050) -                      (341,050) -                    

คาใชจายในการกูยืมเงิน -                     (24,411,177) -                     (24,411,177)

ชําระคืนหุนกู (1,000,000,000) (600,000,000)      (1,000,000,000) (600,000,000)    

เงินสดรับจากการออกหุนทุน -                     14,476 -                     14,476 

(421,144,765) (362,841,317) (712,972,550) (338,871,648)

88,598,303 (22,011,982) 39,854,138 (55,067,997)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 167,974,892 189,986,874 86,109,299 141,177,296 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 256,573,195 167,974,892 125,963,437 86,109,299 

   สถาบันการเงิน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,729,960 115,558,105 (40,626,802)      (154,221,848) 1,568,439,415 106,597,934 1,675,037,349

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2550

-                   -                  39,840,000       -                  39,840,000 -                  39,840,000      

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย

   จดทะเบียน -                   -                  (1,156,801)        -                  (1,156,801) -                  (1,156,801)       

รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                   -                  38,683,199       -                  38,683,199         -                  38,683,199      

กําไร(ขาดทุน) สําหรับป -                   -                  -                   (797,514,878) (797,514,878)     6,277,019        (791,237,859)   

รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                   -                  38,683,199       (797,514,878)   (758,831,679)     6,277,019        (752,554,660)   

ทุนเรือนหุนที่ออก - หุนสามัญ 20, 21 10,340             4,136               -                   -                  14,476                -                  14,476             

โอนสวนเกินมูลคาหุนสามัญไปลดยอดขาดทุนสะสม 22 -                   (115,558,105)   -                   115,558,105    -                     -                  -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,647,740,300 4,136               (1,943,603)        (836,178,621)   809,622,212       112,874,953    922,497,165    

รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจดทะเบียน

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

สวนเกินทุน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน รวมสวน สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ของผูถือหุน ผูถือหุน รวมสวนของ

ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,647,740,300 4,136 (1,943,603)        (836,178,621) 809,622,212 112,874,953 922,497,165

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2551

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย

   จดทะเบียน -                     -                   (550,005)           -                      (550,005)          -                      (550,005)             

คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                     -                   (550,005)           -                      (550,005)          -                      (550,005)             

ขาดทุนสําหรับป -                     -                   -                     (54,980,732) (54,980,732)     (10,556,829)        (65,537,561)        

รวมสวนของคาใชจายที่รับรู -                     -                   (550,005)           (54,980,732)        (55,530,737)     (10,556,829)        (66,087,566)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,647,740,300   4,136                (2,493,608)        (891,159,353)      754,091,475    102,318,124       856,409,599       

(บาท)

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

สวนเกินทุน

         หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,647,729,960 115,558,105 (40,626,802) (254,470,953) 1,468,190,310 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2550

รับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                       -                      39,840,000         -                       39,840,000           

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน -                       -                      (1,156,801)          -                       (1,156,801)

รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                       -                      38,683,199         -                       38,683,199           

ขาดทุนสําหรับป -                       -                      -                      (800,903,055)      (800,903,055)

รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                       -                      38,683,199         (800,903,055)      (762,219,856)

ทุนเรือนหุนที่ออกเพิ่ม - หุนสามัญ 20, 21 10,340                 4,136                   -                      -                       14,476 

โอนสวนเกินมูลคาหุนสามัญไปลดยอดขาดทุนสะสม 22 -                       (115,558,105)      -                      115,558,105        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,647,740,300 4,136 (1,943,603) (939,815,903) 705,984,930 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สวนเกินทุน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

ทุนเรือนหุน รวมสวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน การเปลี่ยนแปลง ผูถือหุน

ชําระแลว มูลคาหุน ในมูลคายุติธรรม ขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,647,740,300 4,136 (1,943,603) (939,815,903) 705,984,930 

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป 2551

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยจดทะเบียน -                       -                       (550,005)              -                       (550,005)                

คาใชจายสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน -                       -                       (550,005)              -                       (550,005)                

กําไรสําหรับป -                       -                       -                       47,875,193          47,875,193            

รวมสวนของรายไดและคาใชจายที่รับรู -                       -                       (550,005)              47,875,193          47,325,188            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,647,740,300 4,136 (2,493,608) (891,940,710) 753,310,118 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สวนเกินทุน
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บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  87

หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอมูลท่ัวไป 

2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4  รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6  ลูกหนี้การคา  
7  สินคาคงเหลือ  
8  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  
9  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
10  เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
11  เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 
12  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
13  ท่ีดินและอาคารท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 
14  สินทรัพยไมมีตัวตน 
15  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
16  หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17  เจาหน้ีการคา 
18  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
19  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 
20  ทุนเรือนหุน 
21  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
22  การโอนสวนเกินมูลคาหุน 
23  สวนเกินทุน 
24  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
25  รายไดอื่น 
26  คาใชจายในการขายและบริหาร 
27  คาใชจายพนักงาน 
28  ดอกเบ้ียจาย 
29  ภาษีเงินได 
30  กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

31  เครื่องมือทางการเงิน 
32  ภาระผูกพันกับกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
33  เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
34  มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2552 

 
1 ขอมูลทั่วไป  

 
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยูจด
ทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2531   
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ และใหบริการโฆษณาและขอมูลขาวสาร 
รายละเอียดของบริษัทยอยของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังน้ี 
 
    ประเทศ  บริษัทถือหุนรอยละ 

   ชื่อกิจการ  ลักษณะธุรกิจ  ท่ีกิจการจัดตั้ง  2551  2550 

บริษัทยอยทางตรง       

บริษัท เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด   สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด  บริการขอมูลขาวสาร  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.94 99.94 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล  เอ็ดดูเทนเมนท    
   จํากัด (มหาชน)   (เดิมช่ือ บริษัท เนชัน่ บุคส 

 สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99 99.99 

      อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)       
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด  บริการดานการพิมพ  ประเทศไทย  84.50 84.50 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด  จัดสงส่ิงพิมพ  ประเทศไทย  99.99  99.99 
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด  ผลิตและจัดจําหนาย  ประเทศไทย  99.99  - 
  หนังสือพิมพฉบับ

ภาษาอังกฤษและส่ือ
โฆษณา 

     

        
บริษัทยอยทางออม        

บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด  สื่อโฆษณา  ประเทศไทย  99.97 99.97 
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  99.99 99.99 
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  สิ่งพิมพ  ประเทศไทย  49.99 49.99 
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2 เกณฑการจัดทาํงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปของประเทศไทย 
 

กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีท่ีออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหวางป 2550 ตอไปนี้ ซึ่ง
มีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป 
  

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญากอสราง 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
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การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับปรับปรุงเหลาน้ี ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวม
หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
  
ในระหวางป 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 และไมไดมีการนํามาใช
สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีท่ีไดออกและปรับปรุงใหมเหลาน้ีไดเปดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 34 
 
งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทและมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน
หลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 
ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี  
 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆรวมถึงการประเมินผล
กระทบท่ีสําคัญตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัทอันเนื่องมาจากวิกฤตการณเศรษฐกิจโลก 
ดังน้ันผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 
ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบัน
และอนาคต  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 
  
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม  
 
รายการท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนระหวางบริษัท และบริษัทยอย ไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 
 
บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ังทางตรง
หรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชนจาก
กิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึง
วันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

บริษัทรวม 
 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาว  งบการเงินรวมของ
กลุมบริษัทไดรวมสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย นับจากวันท่ีมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญจนถึงวันท่ีการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญสิ้นสุดลง  เมื่อผลขาดทุนท่ีกลุมบริษัทไดรับปนจาก
บริษัทรวมมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรู           
สวนผลขาดทุน เวนแตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมท่ีจะชําระภาระ
ผูกพันของบริษัทรวม 
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(ข) เงินตราตางประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ 
 
เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ
ไมไดมีไวเพื่อคา อยางไรก็ตาม ตราสารอนุพันธท่ีไมเขาเงื่อนไข การกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความเส่ียง
ถือเปนรายการเพ่ือคา 
 
เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธจะถูกบันทึกในข้ันแรกดวยมูลคายุติธรรม คาใชจายท่ีเกิดจากการทํา
รายการดังกลาวบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน  การวัดมูลคาใหมภายหลังการบันทึกครั้งแรกใชมูลคา
ยุติธรรม   กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมใหเปนมูลคายุติธรรมบันทึกในงบกําไรขาดทุน              
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันท่ีใน
งบดุล  ถามีราคาตลาด  ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาดประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคา
ลวงหนาตามสัญญา กับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันท่ีในงบดุลท่ีครบกําหนดในวันเดียวกัน  โดยใช
อัตราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชกับธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล   

 
(ง) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเมื่อทวงถาม     ถือเปนสวนหน่ึงของ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อื่น 
 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเก่ียวกับการชําระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายออกจากบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 
(ฉ) สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยและราคาเฉพาะเจาะจง ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ 
ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน  ในกรณีของสินคาสําเร็จรูป
และสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย  
 

กลุมบริษัทตีราคาสินคาคงเหลือดังน้ี 
 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต – หนังสือ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
   
วัตถุดิบ  - วิธีราคาเฉพาะเจาะจง 
   
วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอื่น ๆ - วิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย 
 

กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อมูลคาสินคาลดลงสําหรับสินคาท่ีเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและคางนาน 
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(ช) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน 
สวนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น 
 
ตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาหรือต้ังใจถือไวจนครบ
กําหนด จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
หลักทรัพยไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูในงบกําไร
ขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาใน
งบกําไรขาดทุน   
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
 
การจําหนายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู  การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไป
และเงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  
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คาเสื่อมราคา 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 ป 
อาคารและสวนปรับปรุง 5, 20 และ 30 ป 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา 5 และ 10 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5 และ 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสรางและติดต้ัง 
 

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีกลุมบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
คาตัดจําหนาย 
 
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยไมมีตัวตนแตละประเภท ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจ แสดงไดดังน้ี 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร และคาลิขสิทธ์ิซอฟทแวร 5 ป 
คาลิขสิทธิ์หนังสือ พิจารณาจากจํานวนเงินตัดจําหนายท่ีสูงกวาระหวาง

วิธีเสนตรงภายในระยะเวลาสามป และการคํานวณ
ตามจํานวนเลมของหนังสือท่ีพิมพและจําหนายได
ภายใตสัญญาลิขสิทธ์ินั้น ๆ 
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(ญ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัท ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรอืมลูคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ
การประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยช้ินเดียวกนัท่ีเคยรับรูในสวนของผูถอืหุนและมีการดอยคาใน
เวลาตอมา  ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถอืหุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย  หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทาง
การเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคา
ยุติธรรม 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือ
มูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษี  
เงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย 
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น พิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะได         
รับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเก่ียวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ   เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลัง  และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรู  สวนสินทรัพยทางการเงินท่ี
เปนตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
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ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมี
การบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

 

(ฎ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน 

 

(ฏ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น แสดงในราคาทุน 
 

(ฐ)  ผลประโยชนพนักงาน 

  
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

 
 สิทธิของพนักงานเลือกเขาถือหุน 

 
กลุมบริษัทไมบันทึกคาใชจายหรือหนี้สินเมื่อมีการออกสิทธิใหเลือกซ้ือหุนภายใตแผนการใหประโยชนแก
พนักงาน  เมื่อพนักงานใชสิทธิการเลือกซื้อหุน สวนของผูถือหุนจะเพ่ิมข้ึนเทากับจํานวนเงินท่ีไดรับจากการใช
สิทธิของพนักงาน 

 

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ี 
กอตัวข้ึนอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระหน้ีสินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือ     
ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะ
จายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินได
ในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 
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(ฒ) รายได 
 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญ
ไปใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมี
ความไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัด
มูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตอง 
รับคืนสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 

 
รายไดคาเชา 
 
รายไดคาเชารับรูในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  คาใชจายเริ่มแรกท่ีเกิดข้ึนเปนการ
เฉพาะเพ่ือใหเกิดสัญญาเชารับรูเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา 
 
ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัท
มีสิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปนผลท่ีจะไดรับจากหลักทรัพยในความตองการของตลาด  จะ
พิจารณาจากวันท่ีมีการประกาศสิทธิการรับปนผล 

 

(ณ) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
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รายจายทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน  ยกเวน
ในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา 
กอสราง หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย   

 

(ด) ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับป (ถามี) ประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจาย
ชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี  โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุล  ซึ่งเก่ียวกับ      
รอบบัญชีท่ีคํานวณภาษีเงินได ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอน ๆ 
 

4 รายการที่เกดิขึน้และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ไดแก บุคคลหรือกิจการตาง ๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท    
โดยการเปนผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน  รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 
ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท  
หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัทมี
ดังน้ี  
 
ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 

/สัญชาติ 
ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน    
   จํากัด  

ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.94  
และมีกรรมการรวมกัน 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล   
   เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

   (เดิมช่ือ บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอร             
   เนช่ันแนล จํากัด) 

  

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 84.50  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 
และมีกรรมรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท  เนช่ัน  บรอดแคสต้ิง  
คอรปอเรช่ัน  จํากัด  ถือหุนรอยละ  99.97  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล 
เอ็ดดู เทนเมนท  จํากัด  (มหาชน )ถือหุน  
รอยละ 99.99  และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท  จํากัด  (มหาชน)  ถือหุน  
รอยละ 49.99  และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน  อินฟอรมเมช่ัน 
เซอรวิส จํากัด 

ไทย เปนบริษัทรวม บริษัทถือหุนรอยละ 44.98  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด ไทย เปนบริ ษัทรวม  ท่ีบริ ษัท  ดับบลิวพี เอส 
(ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนรอยละ 48.99  
และมีกรรมการรวมกัน 

บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรต้ีส จาํกัด ไทย เปนกิจการท่ี เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 18   

บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีบริษัท  เนช่ัน  ดิจิตอล  มี เดีย 
จํากัด ถือหุนรอยละ 19   

   
   



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอร 
   เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 

ไทย เปนบริษัทท่ีมีกรรมการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของ
กันกับบริษัท  

บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ไทย เปนกิจการท่ี เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 8.6   

บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด ไทย เปนบริษัทท่ีมีกรรมการเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของ
กันกับบริษัท 

บริษัท เนช่ัน ท่ัวไทย จํากัด ไทย เปนกิจการท่ี เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 19   

บริษัท เนช่ัน พริ้นตต้ิง คอมเพล็กซ จํากัด ไทย เปนกิจการท่ี เกี่ ยวของกัน  บริษัทถือหุน  
รอยละ 19   

บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด ญ่ีปุน เปนผู ถื อหุนของบริ ษัท  โยมิอู ริ -เน ช่ัน  
อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส จํากัด ถือหุนรอยละ 
45 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
ขายสินคา การใหบริการและอื่น ๆ ราคาซ้ือขายทางการคาปกติตามราคาตลาดท่ัวไป 
ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูยืม อัตราคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 
คาใชจาย ตามอัตราท่ีไดตกลงรวมกันซึง่ใกลเคียงกับอัตราตลาด 
ดอกเบ้ียจายจากเงินกูยืม อัตราคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงิน 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     

ขายสินคาและการใหบริการ - - 325,109 339,813 

ดอกเบ้ียรับ - - 1,151 15,069 

รายไดอื่น - - 58,684 38,179 

คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น - - 543,920 371,773 

ดอกเบ้ียจาย - - 643 2,222 

       
บริษัทรวม     

ขายสินคาและการใหบริการ 129,920 720 2,322 720 

คาพิมพ ตนทุนในการใหบริการและคาใชจายอื่น 152,330 - 88,199 - 

     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     

ดอกเบ้ียรับ - 159,739 - 159,739 

คาใชจายอื่น - 61,801 - 61,043 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ยอดคงเหลือกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกีย่วของกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย 
บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - - 1,590 
        

บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 51,864 24,886 - - 
บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส      
   จํากัด 627 456 - - 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอรเนช่ันแนล     
   (ประเทศไทย) จํากัด 36,074 57,123 17,664 19,597 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 4,215 9,555 4,215 6,356 
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ      
   รีสอรท จํากัด - 5,306 - 5,297 
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด 20,279 - - - 
อื่น ๆ 3,838 4,944 3,755 4,942 

 116,897 102,270 25,634 37,782 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (45,345) (65,679) (25,634) (30,753) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (1,104) - - - 

สุทธ ิ 70,448 36,591 - 7,029 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 
   สําหรับป 

 
(3,125) 

 
52,750 

 
227 

 
21,518 

     



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
บริษัทยอย     
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 6,317 7,157 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด - - 17,589 19,575 
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - - 27,110 
บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - 208 69 
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล  เอ็ดดูเทนเมนท         
   จํากัด (มหาชน)   (เดิมช่ือ บริษัท เนช่ัน บุคส 

    

   อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด) - - 7,492 5,918 
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 957 3,399 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 112,145 91,837 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 23,103 9,216 
บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด - - 297 - 
อื่นๆ - - - 1 
     

บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 14,480 52,608 477 252 
บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส จํากัด 61 58 11 58 
     

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด     
   คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด - 109,145 - 37,545 
บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด 7 7 7 7 
บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด 17,345 17,413 - - 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอรเนช่ันแนล     
  (ประเทศไทย) จํากัด 13,486 17,762 13,153 17,307 
บริษัท มีเดีย พัลซ จํากัด 1,505 1,109 1,384 988 
อื่น ๆ 3,553 2,565 3,533 1,560 
 50,437 200,667 186,673 221,999 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (32,418) (118,055) (14,604) (59,040)
สุทธ ิ 18,019 82,612 172,069 162,959 
หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ(กลับรายการ)สําหรับป (7,246) 60,956 (6,636) 15,694 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

           

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

บริษัทยอย            
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง          
   คอรปอเรช่ัน จํากัด -  7  - - - 35,500 
บริษัท ดับบลิวพีเอส             
   (ประเทศไทย) จํากัด 7  7  -  -  43,000  117,000 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 7  7  -  -  45,000  17,000 

     -  -  88,000  169,500 

            

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน            
บริษัท เอ็นพีจี เทรนน่ิง          
   แอนด คอนเฟอรเรนซ          
   รีสอรท จํากัด -  -  - 438,350 - 438,350 
บริษัท เนช่ัน ทั่วไทย จํากัด -  -  3,700  3,700  3,700  3,700 
     3,700  442,050  3,700  442,050 
     3,700  442,050  91,700  611,550 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     (3,700) (442,050) (3,700) (442,050) 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน – สุทธิ  -  - 88,000 169,500 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  - - - - 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550 มีดังน้ี   
 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 169,500 199,500 
เพิ่มข้ึน - - 51,000 264,000 
ลดลง - - (132,500) (294,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 88,000 169,500 

     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 442,050 442,159 442,050 442,050 
เพิ่มข้ึน        - -        - - 
ลดลง (438,350) (109) (438,350) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,700 442,050 3,700 442,050 

    
รวมเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 442,050 442,159 611,550 641,550 
เพิ่มข้ึน        - - 51,000 264,000 
ลดลง (438,350) (109) (570,850) (294,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,700 442,050 91,700 611,550 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เจาหน้ีการคา – กิจการที่เกีย่วของกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล  เอ็ดดูเทนเมนท  
   จํากัด (มหาชน)   (เดิมช่ือ บริษัท เนช่ัน บุคส 

    

   อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด) - - 10,347 16,189 
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 156 1,778 
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด - - 320 - 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 60,031 66,666 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จาํกัด - - 17,527 12,278 
บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - - 420 
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - - 56 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 2,570 11,753 
     
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด 28,588 43,080 15,735 26,641 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรต้ีส จาํกัด - 193 - 2 
บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส     
   อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด - 1,496 - 1,496 
บริษัท โยมิอูริ ชิมบุน จํากัด 33,401 - - - 
อื่น ๆ 2,750 750 2,750 750 

รวม 64,739 45,519 109,436 138,029 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เจาหน้ีอื่น – กิจการที่เกีย่วของกัน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย        
บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท  
   จํากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษัท เนช่ัน บุคส 

    

   อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด) - - 4,168 4,637 
บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 1,357 6,444 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด - - 728 1,600 
บริษัท เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด - - - 2,233 
บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด - - 2,371 2,965 
บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด - - - 326 
บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด - - 628 574 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด - - 2,558 1,077 
     
บริษัทรวม     
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง เซอรวิส จํากัด - 20 - - 
     
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เนช่ัน พรอพเพอรต้ีส จาํกัด - 672 - 604 
อื่นๆ 25 169 25 26 
รวม 25 861 11,835 20,486 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
 อัตราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 
บริษัทยอย            

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง         

   คอรปอเรช่ัน จํากัด 7  - - - 5,000  - 

บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล         

เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)        

   (เดิมช่ือ บริษัท เนช่ัน บุคส         

    อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด) -  7 - - - 34,000 

รวม    - - 5,000  34,000 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550 มีดังน้ี 
 
เงินกูยมืระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
ณ วันท่ี 1 มกราคม - - 34,000 25,000 
เพิ่มข้ึน - - 5,000 14,000 
ลดลง - - (34,000) (5,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม - - 5,000 34,000 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

สัญญาเชา 
 
ในป 2548 บริษัทไดทําสัญญาใหเชาเครื่องพิมพพรอมอุปกรณสวนควบหลายฉบับกับบริษัทยอยแหงหน่ึง 
ภายใตสัญญา บริษัทยอยดังกลาวมีขอผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญา โดยสัญญามี
อายุต้ังแต 12 เดือน ถึง 57 เดือน   บริษัทยอยมีสิทธิเลือกท่ีจะคืนเครื่องพิมพและอุปกรณ    สวนควบท่ีเชาหรือใช
สิทธิซื้อตามราคาท่ีระบุในสัญญา 
 
คาเชารายปตามท่ีกําหนดไวในสัญญา มีดังน้ี 
 

คาเชาในป  พันบาท 
2548  257,139 
2549   310,292 
2550  291,997 
2551  266,642 
2552  205,886 
2553  272,048 

 
สัญญากิจการรวมคา 
 
เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) (ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึง
ของบริษัท) ไดทําสัญญากิจการรวมคากับบริษัทตางประเทศ 2 แหงเพ่ือจัดต้ังบริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง 
เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนกิจการรวมคาเพ่ือใหบริการการพิมพทางดานธุรกิจ กิจการรวมคามีทุนจดทะเบียนจํานวน 
350 ลานบาท (แบงเปน 3,500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท)  โดย WPS ลงทุนในหุนจํานวน 1,714,999 หุน
และไดชําระคาหุนโดยการขายชุดเครื่องพิมพทางดานธุรกิจและอุปกรณท่ีเก่ียวของในราคา 337.6 ลานบาท ซึ่ง
เปนราคาท่ีประเมินโดยผูประเมินอิสระใหกับกิจการรวมคาดังกลาว กิจการรวมคาน้ีไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท
กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2550 

 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 880 - 480 700 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 5,395 56,817 1,300 16,075 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 160,707 111,158 68,987 29,992 
อื่น ๆ  89,591 - 55,196 39,342 

รวม 256,573 167,975 125,963 86,109 

  
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท 
 
6 ลูกหน้ีการคา 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน                    4  116,897 102,270 25,634 37,782 
กิจการอื่น ๆ  863,904 1,056,600 642,822 830,279 

  980,801 1,158,870 668,456 868,061 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (195,887) (265,451) (150,372) (202,913) 
      คาเผื่อสินคารับคืน  (37,150) (41,708) (15,043) (15,979) 

รวม  747,764 851,711 503,041 649,169 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  20,207 120,153 20,072 82,098 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน      
ยังไมครบกําหนดชําระ  33,042 12,677 1,537 1,264 
เกินวันครบกําหนดชําระ :      

   นอยกวา 6 เดือน   28,393 25,702 1,346 2,832 
     6 – 12 เดือน   15,507 18,936 1,264 10,392 

     มากกวา 12  เดือน   39,955 44,955 21,487 23,294 

   116,897 102,270 25,634 37,782 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (45,345) (65,679) (25,634) (30,753) 
      คาเผื่อสินคารับคืน   (1,104) -     -     -     

สุทธ ิ   70,448 36,591               - 7,029 

    
กิจการอื่น ๆ    
ยังไมครบกําหนดชําระ 602,837 831,748 473,766 696,655 
เกินวันครบกําหนดชําระ :     
   นอยกวา 6 เดือน 129,343 99,397 69,788 40,634 
   6 – 12 เดือน 24,870 14,468 16,276 7,640 
   มากกวา 12  เดือน 106,854 110,987 82,992 85,350 
 863,904 1,056,600 642,822 830,279 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (150,542) (199,772) (124,738) (172,160) 
      คาเผื่อสินคารับคืน (36,046) (41,708) (15,043) (15,979) 

สุทธิ 677,316 815,120 503,041 642,140 
     

รวม 747,764 851,711 503,041 649,169 

 
   โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัทมีระยะเวลา 90 วัน 
 
    ลูกหนี้การคาท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เปนสกุลเงินบาท 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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7 สินคาคงเหลือ  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป - หนังสือ 263,003 236,638 47,655 41,719 
วัตถุดิบ 320,849 87,919 312,130 80,150 
วัสดุของใชสิ้นเปลืองและอื่น ๆ 3,368 1,418 756 1,253 
งานระหวางทํา 1,361 1,558 1,361 540 
วัตถุดิบระหวางทาง 561 561 561 561 
 589,142 328,094 362,463 124,223 
หัก คาเผื่อหนังสือลาสมัย (137,828) (112,215) (39,556) (39,556) 

รวม 451,314 215,879 322,907 84,667 

 
8 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้อื่น  62,460 89,733 60,127 75,403 
เงินทดรองจายพนักงาน 4,555 7,776 3,340 5,984 
คาใชจายจายลวงหนา 19,227 23,035 8,438 16,964 
ภาษีซื้อท่ียังไมถึงกําหนดชําระ 16,766 14,448 7,375 6,967 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 18,845 2,551 - - 
อื่น ๆ  2,784 1,415 270 213 
 124,637 138,958 79,550 105,531 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (35,981) (42,613) (35,521) (42,613) 

รวม 88,656 96,345 44,029 62,918 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  115

9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 112,320 19,804 523,147 495,974 
สวนแบงขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตาม     
   วิธีสวนไดเสีย (63,164) (46,433) - - 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร     
   สวนท่ียังไมไดรับรู - (32,454) - - 
ซื้อเงินลงทุน 450 171,500 30,450 105,000 
รายไดเงินปนผล (500) - - - 
คาเผื่อการดอยคา - - - (77,433) 
ชําระบัญชีบริษัทยอย - - - (571) 
อื่น ๆ 97  (97) - 177 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 49,203 112,320 553,597 523,147 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  มีดังนี้ 
 
 

 

 งบการเงินรวม 

 สัดสวนความเปน            เงินปนผลรับสําหรับป 

 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  การดอยคา  วิธีสวนไดเสีย-สุทธิ  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 (รอยละ) (พันบาท) 

บริษัทรวม   

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น                 
   อินฟอรมเมชั่น เซอรวิส               
   จํากัด 44.98 44.98 2,000 1,000 900 450 23,721 22,162 - - 23,721 22,162 500 - 
บริษัท เกียวโด เนชั่น               
   พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด 41.40 41.40 350,000 350,000 171,500 171,500 25,482 90,158 - - 25,482 90,158 - - 

รวม  352,000 351,000 172,400 171,950 49,203 112,320 - - 49,203 112,320 500 - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
                     เงินปนผลรับสําหรบัป 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  การดอยคา  วิธีราคาทุน - สุทธิ  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

               (รอยละ)                                                                                                                                       (พันบาท) 

บริษัทยอย          

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง              
   คอรปอเรชั่น จํากัด 99.99 99.99 240,000 240,000 239,994 239,994 145,770 145,770 94,224 94,224 - - 
บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 99.99 99.99 100,000 100,000 99,990 99,990 96,392 96,392 3,598 3,598 - - 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 99.94 99.94 1,000 1,000 1,000 1,000 575 575 425 425 - - 
บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล            
เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)    

99.99 99.99 70,000 70,000 69,999 69,999 - - 69,999 69,999 65,100 - 

(เดิมชื่อ บริษัท เนชัน่ บุคส อินเตอร 
เนชั่นแนล จํากัด) 

            

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 84.50 84.50 500,000 500,000 422,500 422,500 68,049 68,049 354,451 354,451 - - 
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด 99.99 99.99 10,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - 
บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด 99.99 -  25,000 - 25,000 - - - 25,000 - - - 
            
             

บริษัทรวม             

บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรมเมชั่น               
   เซอรวิส จํากัด 44.98 44.98 2,000 1,000 900 450 - - 900 450 500 - 

รวม   948,000 917,000 869,383 838,933 315,786 315,786 553,597 523,147 65,600 - 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมซ่ึงกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย       
แตไมไดปรับปรุงใหแสดงขอมูลตามสัดสวนท่ีถือหุนโดยบริษัท 
 
 สัดสวน

ความเปน
เจาของ 

  
สินทรัพย
รวม 

  
หน้ีสิน 
รวม 

  
รายได 
รวม 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 

ป 2551 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน        
   อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส จํากัด 44.98 55,896  3,158 23,023  3,580 
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง        
   เซอรวิส จํากัด 41.40 854,168  744,195 365,836  (141,317) 

รวม  910,064  747,353 388,859  (137,737) 

        

ป 2550        

บริษัท โยมิอูร-ิเนช่ัน        
   อินฟอรมเมช่ัน เซอรวิส จํากัด 44.98 52,268  3,000 24,653  5,242 
บริษัท เกียวโด เนช่ัน พริ้นต้ิง        
   เซอรวิส จํากัด 41.40 947,942  697,515 189,122  (99,573) 

รวม  1,000,210  700,515 213,775  (94,331) 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด) เมื่อวันท่ี 
27 พฤษภาคม 2550 และ 14 มิถุนายน 2550 ท่ีประชุมมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท (แบงเปน 10 
ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดอนมุัติใหซื้อ
หุนเพิ่มทุนในบรษัิทยอยดังกลาวในฐานะผูถือหุนเดิม จํานวน 10 ลานหุน ในราคามูลคาท่ีตราไว 10 บาท ตอหุน 
รวมเปนเงิน 100 ลานบาท 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท เนช่ัน อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี่ จํากัด) เมื่อวันท่ี 
14 กรกฎาคม 2550 และ 31 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยบรษัิทยอย
ดังกลาวจดทะเบียนเลิกกิจการตอกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม 2550 ซึ่งการจดทะเบียนชําระบัญชี
ไดเสร็จสิ้นแลวเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2551 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบรษัิท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท ไดมีมติในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
ก) ใหแปรสภาพบริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนบริษัทมหาชน จํากัด และนําเขาจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
 
ข) ใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากหุนละ 100 บาท เปนหุนละ 1 บาท ทําใหจํานวนหุนทุนจดทะเบียนเปลี่ยน

จากจํานวน 700,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนจํานวน 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และได
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 

 
ค) ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) เปน

จํานวน 85,000,000 บาท (แบงเปนหุนสามัญ 85,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 15,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 15,000,000 บาท และไดจดทะเบียนการเพ่ิม
ทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 

 
ง) ใหเปลี่ยนช่ือเปน “บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน)” และไดจดทะเบียน

การเปลี่ยนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2551 
 
เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการบรหิารของบริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวริค จํากัด 
ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท (แบงเปน 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) คณะกรรมการบรหิารของ
บริษัทไดอนุมัติใหชําระเงินคาหุนในบริษัทยอยดังกลาวในราคามูลคาหุนละ 2.5 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 25 
ลานบาท 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยแหงหน่ึง (บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด) เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2551   
ท่ีประชุมมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 5 ลานบาท (แบงเปน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) โดยเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม คณะกรรมการบริหารของบริษัทไดอนุมัติใหซื้อหุนเพิ่มทุนในบริษัทยอยดังกลาวในฐานะ      
ผูถือหุนเดิม จํานวน 500,000 หุน ในราคามูลคาท่ีตราไว 10 บาท ตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท 
 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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10 เงินลงทุนระยะยาวในกิจการทีเ่กี่ยวของกัน  
 

 งบการเงินรวม 
   สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน 
 ประเภทกจิการ  2551 2550 2551  2550  2551  2550 
   (รอยละ) (พันบาท) 
มูลคายุติธรรม  
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย   
-   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน) สิ่งพิมพ - - 323,921 323,765 1 1 
      
ราคาทุน      
ตราสารทุนอื่นทีไ่มอยูในความตองการของตลาด      
-   บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย 18.00 18.00 300,000 300,000 54,000 54,000 
-   บริษัท ไทย พอรทัล จํากัด บริการอนิเตอรเนต็ 19.00 19.00 100,000 100,000 6,092 6,092 
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส         
 อินเตอรเนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด สิ่งพิมพ - 5.66 - 150,000 - 8,485 
-   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ที่ปรึกษาและจัดกจิกรรม       
 เพื่อสงเสริมการตลาด 8.60 19.00 11,000 5,000 950 950 
- อื่นๆ      2,180 2,180 
      63,222 71,707 
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา      (62,272) (62,272) 
      950 9,435 
รวม      951 9,436 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   สัดสวนความเปนเจาของ ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน 
 ประเภทกจิการ  2551 2550 2551  2550  2551  2550 
   (รอยละ) (พันบาท) 
มูลคายุติธรรม  
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยเผือ่ขาย   
-   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด  (มหาชน) สิ่งพิมพ - - 323,921 323,765 1 1 
      
ราคาทุน      
ตราสารทุนอื่นทีไ่มอยูในความตองการของตลาด      
-   บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด อสังหาริมทรัพย 18.00 18.00 300,000 300,000 54,000 54,000 
- บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส         
 อินเตอรเนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด สิ่งพิมพ - 5.66 - 150,000 - 8,485 
-   บริษัท มีเดีย แม็กเน็ท จํากัด ที่ปรึกษาและจัดกจิกรรม       
 เพื่อสงเสริมการตลาด 8.60 19.00 11,000 5,000 950 950 
- อื่นๆ      2,180 2,180 
      57,130 65,615 
หัก คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา      (56,180) (56,180) 
      950 9,435 
รวม      951 9,436 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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11 เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 

มูลคายุติธรรม     

ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 3,385 3,839 3,385 3,839 
     

ราคาทุน     

ตราสารทุนอื่นท่ีไมอยูในความตองการ     
   ของตลาด 11,888 12,229 11,888 12,229 
หัก  คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (3,420) (3,420) (3,420) (3,420) 
 8,468 8,809 8,468 8,809 

รวม 11,853 12,648 11,853 12,648 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 
 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 608,828 1,715,850 28,740 184,614 891,447 97,994 20,285 3,547,758 
เพิ่มขึ้น 470 11,911 - 310,990 43,530 13,725 26,218 406,844 
โอน  (31,500) 27,210 215 - 5,245 - (45,633) (44,463) 
จําหนาย - (1,908) - (343,263) (2,579) (10,839) - (358,589) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 577,798 1,753,063 28,955 152,341 937,643 100,880 870 3,551,550 
เพิ่มขึ้น 10,993 18,519 1,282 377,197 30,216 8,607 29,140 475,954 
โอน  - - - (33) 824 (791) - - 
จําหนาย (112,531) (1,349,526) (18,291) (196,657) (168,345) (21,749) (870) (1,867,969) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 476,260 422,056 11,946 332,848 800,338 86,947 29,140 2,159,535 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคาสะสม  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 5,909 383,457 17,228 59,111 740,160 58,617 - 1,264,482 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,591 71,214 1,396 36,040 39,044 14,695 - 164,980 
โอน  - 154 - - (154) - - - 
จําหนาย - (276) - (5,534) (697) (10,366) - (16,873) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 8,500 454,549 18,624 89,617 778,353 62,946 - 1,412,589 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,272 39,889 1,379 20,277 54,618 12,634 - 131,069 
โอน  - - - (24) 935 (380) - 531 
จําหนาย (9,059) (422,450) (12,018) (35,744) (145,978) (19,188) - (644,437) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 1,713 71,988 7,985 74,126 687,928 56,012 - 899,752 
         
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินรวม 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - - - - - - - - 
เพิ่มขึ้น 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
จําหนาย - - - - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
เพิ่มขึ้น - - - - - - - - 
จําหนาย (14,777) (404,852) (103) - (2,780) - - (422,512) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - - - - - - - - 
         
มูลคาสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 554,521 893,662 10,228 62,724 156,510 37,934 870 1,716,449 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 474,547 350,068 3,961 258,722 112,410 30,935 29,140 1,259,783 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 440,396 1,348,231 9,869 60,322 619,433 89,876 6,534 2,574,661 
เพิ่มขึ้น - 2,339 - 232,966 40,525 12,505 6,644 294,979 
โอน  (31,500) 665 - - (665) - (13,178) (44,678) 
จําหนาย - - - (232,966) - (10,562) - (243,528) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 408,896 1,351,235 9,869 60,322 659,293 91,819 - 2,581,434 
เพิ่มขึ้น - - - 190,196 22,132 7,133 18,000 237,461 
โอน - - - - - - - - 
จําหนาย (41,770) (1,345,698) (3,715) (191,163) (152,347) (19,676) - (1,754,369) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 367,126 5,537 6,154 59,355 529,078 79,276 18,000 1,064,526 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
คาเสื่อมราคาสะสม (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 2,902 293,166 4,228 28,594 548,278 55,411 - 932,579 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2,102 50,355 662 5,972 35,039 13,776 - 107,906 
โอน  - 154 - - (154) - - - 
จําหนาย - - - - - (10,338) - (10,338) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 5,004 343,675 4,890 34,566 583,163 58,849 - 1,030,147 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,123 16,820 414 11,284 30,152 11,447 - 71,240 
โอน  - - - - - - - - 
จําหนาย (6,127) (357,725) (1,316) (6,005) (144,212) (17,846) - (533,231) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 2,770 3,988 39,845 469,103 52,450 - 568,156 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
         เครื่องตกแตง        
         ติดตั้งและ    สินทรัพยระหวาง   
 ที่ดินและ  อาคารและ  สวนปรับปรุง  เครื่องจักรและ  เครื่องใช    การกอสราง   
 สวนปรับปรุง  สวนปรับปรุง  สิทธิการเชา  อุปกรณ  สํานักงาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - - - - - - - - 
เพิ่มขึ้น 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
จําหนาย - - - - - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550         
   และ 1 มกราคม 2551 14,777 404,852 103 - 2,780 - - 422,512 
เพิ่มขึ้น - - - - - - - - 
จําหนาย (14,777) (404,852) (103) - (2,780) - - (422,512) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 - - - - - - - - 
         
มูลคาสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 389,115 602,708 4,876 25,756 73,350 32,970 - 1,128,775 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 367,126 2,767 2,166 19,510 59,975 26,826 18,000 496,370 
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ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดหักคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว          
แตกลุมบริษัทยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวน 510.6 ลานบาท (2550: 522.2 ลานบาท)   
ในงบดุลรวม และ 436.3 ลานบาท (2550: 588.6 ลานบาท) ในงบดุลเฉพาะกิจการ 
 

ในป 2548 บริษัทไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนเครื่องพิมพออฟเซทพรอมอุปกรณสวนควบกับสถาบันการเงิน
ในประเทศแหงหน่ึงเปนจํานวนเงินประมาณ 1,037 ลานบาท ราคาขายกําหนดข้ึนในราคายุติธรรมท่ีประเมินโดย
ผูประเมินอิสระ (บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด) โดยบริษัทไดรับเงินจํานวน 800 ลานบาท  
ณ วันทําสัญญา และจะไดรับเงินจํานวน 253.6 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ในเดือนมีนาคม 2553 โดยบริษัทมี  
ขอผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาเปนรายเดือนในจํานวนเงินเทา ๆ กันจํานวน 13.0 ลานบาท เปนเวลา 59 เดือน และ 
จํานวน 213 ลานบาท ในเดือนสุดทาย รวมเปนเงินท้ังส้ินประมาณ 979.4 ลานบาท เริ่มต้ังแตเดือนเมษายน 2548 
ถึงเดือนมีนาคม 2553 ท้ังน้ี บริษัทจะบันทึกคาเชาท้ังหมดเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงเทากันทุกเดือน ๆ ละ 16.3 
ลานบาท จนสิ้นสุดสัญญา ภายใตสัญญา บริษัทมีสิทธิเลือกท่ีจะคืนเครื่องพิมพและอุปกรณสวนควบท่ีเชาหรือ
ใชสิทธิซื้อในราคาตลาดท่ีไมเกิน 237 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดของเครื่องจักรใชแลวในอีก 5 ป     
ขางหนาท่ียืนยันโดยบริษัทในตางประเทศท่ีเปนผูขายเครื่องจักรดังกลาวใหแกบริษัท  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2550 และ 9 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมไดมีมติ
อนุมัติในหลักการใหขายท่ีดินและอาคารสํานักงานของบริษัทซ่ึงรวมถึงอาคารสํานักงานท่ีไมใชในการ
ดําเนินงาน ตอมาเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหจําหนายทรัพยสินของ
บริษัทในสวนท่ีเปนท่ีดิน อาคารสํานักงานใหญและอาคารเนช่ันทาวเวอร ซึ่งบริษัทตองซ้ือพื้นท่ีสํานักงานใน
อาคารบางสวนคืนจากเจาของปจจุบันกอนในวงเงินไมเกิน 130 ลานบาท และในระหวางป 2551 บริษัทไดซื้อ
พื้นท่ีสํานักงานในอาคารคืนจากเจาของปจจุบันเปนจํานวนเงิน 110.2 ลานบาท   
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมรับทราบราคาท่ีมีผูเสนอซ้ือสินทรัพย
ดังกลาวลาสุดเปนเงิน 955 ลานบาท  ราคาขายน้ีมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยของบริษัท  
ตนทุนการซ้ือพื้นท่ีสํานักงานคืนและประมาณการคาใชจายท่ีเก่ียวของเปนเงินประมาณ 550.9 ลานบาท บริษัท
ไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงิน 550.9 ลานบาท     
ในระหวางป 2551 บริษัทไดกลับรายการคาเผื่อการดอยคาจํานวน 45.7 ลานบาท  เนื่องจากอัตราเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยและภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง  
 

เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน อาคารสํานักงานใหญและอาคารเนช่ันทาวเวอร
กับบริษัทในประเทศแหงหน่ึงในราคา 955 ลานบาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีขายสุทธิจากคาเส่ือมราคา
สะสมและคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคามีจํานวน 953 ลานบาท เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2551 บริษัทไดโอน
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพยใหแกผูซื้อและไดรับชําระเงินท้ังจํานวนแลว 
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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13 ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน  อาคาร  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 - 274,660 274,660 
เพิ่มข้ึน - 43,864 43,864 
โอน  44,678 - 44,678 
จําหนาย - (4,022) (4,022) 
คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (8,678) (128,423) (137,101) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 36,000 186,079 222,079 
เพิ่มข้ึน - 110,195 110,195 
กลับรายการคาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา - 128,423 128,423 
จําหนาย - (424,697) (424,697) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 36,000 - 36,000 

 
14 สินทรัพยไมมตัีวตน 

 
 งบการเงินรวม 
    
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
 คาลิขสิทธิ์-

ซอฟทแวร 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดต้ัง

 
รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 78,597 20,275 8,750 107,622 
เพิ่มข้ึน 11,357 23,561 23,866 58,784 
โอน 12,228 - (12,228) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (23,154) (28,729) - (51,883) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 79,028 15,107 20,388 114,523 
เพิ่มข้ึน 15,381 17,882 11,246 44,509 
โอน 6,919 - (6,919) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (25,578) (13,897) - (39,475) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 75,750 19,092 24,715 119,557 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  131 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    
 โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
 คาลิขสิทธิ์-

ซอฟทแวร 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ระหวางติดต้ัง

 
รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 78,597 - 8,750 87,347 
เพิ่มข้ึน 11,357 - 23,866 35,223 
โอน 12,228 - (12,228) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (23,154) - - (23,154) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 1 มกราคม 2551 79,028 - 20,388 99,416 
เพิ่มข้ึน 15,188 - 10,972 26,160 
โอน 6,919 - (6,919) - 
คาตัดจําหนายสําหรับป (25,550) - - (25,550) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 75,585 - 24,441 100,026 
 

15 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท) 
สินคาแลกเปลี่ยนบริการ - 15,691 - 15,516 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 169,241 180,202 152,202 144,810 
คาสิทธิสมาชิกสนามกอลฟ – สุทธิ 10,567 12,012 10,567 12,012 
เงินมัดจํา 3,253 3,725 3,034 2,731 
อาคารชุดท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน  - 11,262 - 11,262 
อื่น ๆ  12,646 6,380 3,117 6,608 
 195,707 229,272 168,920 192,939 
หัก     
- คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของ     
    อาคารชุดท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน - (6,276) - (6,276) 
รวม 195,707 222,996 168,920 186,663 
 

รายจายตัดบัญชีท่ีแสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนเงินประมาณ 
1.3 ลานบาท (2550: 1.8 ลานบาท) สําหรับกลุมบริษัท และ 1.3 ลานบาท (2550: 1.8 ลานบาท) สําหรับบริษัท 
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16 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 

สวนท่ีหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   35,804 40,427 33,697 8,156 
       
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   614,386 838,558 519,386 743,559 

 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม 

      

    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   650,190 878,985 553,083 751,715 
       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       
   สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   7,008 12,008 - 5,000 
-  สวนที่มีหลักประกัน   350,000 - 290,000 - 
       
หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป      
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   - 1,000,000 - 1,000,000 

       
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ      
   ที่เก่ียวของกัน       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน 4  - - 5,000 34,000 

   1,007,198 1,890,993 848,083 1,790,715 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 

สวนท่ีไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน   13,976 613,899 - 592,915 
-  สวนที่มีหลักประกัน   918,041 - 678,040 - 
       
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น       
-  สวนที่ไมมีหลักประกัน 19  149,659 - 149,659    - 

   1,081,676 613,899 827,699 592,915 

รวม   2,088,874 2,504,892 1,675,782 2,383,630 
 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  1,007,198 1,890,993 848,083 1,790,715 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,081,676 613,899 827,699 592,915 
รวม 2,088,874 2,504,892 1,675,782 2,383,630 

 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสวนท่ีมีหลักประกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเปน
สินทรัพยดังน้ี 
 

 
ยอดหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ2550 เปนสกุลเงินบาท 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
ท่ีดินและอุปกรณ 486,968 - 300,052 - 
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เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเช่ืออื่น ๆ กับสถาบันการเงิน
ในประเทศบางแหงเปนเงินประมาณ 3,061 ลานบาท (2550: 3,718 ลานบาท) และในวงเงินรวม 2,533 ลานบาท 
(2550: 3,428 ลานบาท) สําหรับบริษัท 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2550 บริษัททําสัญญารวมใหกูกับสถาบันการเงินในประเทศสามแหง เปนจํานวน 1,870 
ลานบาท เพ่ือเตรียมชําระหน้ีเงนิกูและหุนกูของบริษัท  
 
เงินกูยืมภายใตสัญญารวมใหกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยและกําหนดเวลาชําระคืนแตกตางกันตามวงเงิน ดังตอไปนี้ 
 
ก)  เงินกูท่ี 1 จํานวน 865 ลานบาท มีดอกเบ้ียในอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่าเฉลี่ย (average MLR) ของกลุมผูใหกู       

ในปแรกและอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่าเฉลี่ยบวกดวยอัตรารอยละตามท่ีกําหนดในสัญญาสําหรับปตอไป โดยมี
กําหนดชําระคืนภายใน 5 ป นับแตวันท่ีทําสัญญา (14 สิงหาคม 2550) เงินกูนี้คํ้าประกันโดยท่ีดินพรอม    
สิ่งปลูกสรางท้ังหมดของกิจการท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึง ท้ังน้ี ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หากบริษัท
ขายทรัพยสินซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท และท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท้ังหมดของกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ี
นํามาเปนประกันตามรายละเอียดท่ีระบุไวในสัญญารวมใหกูนี้ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน บริษัทจะตองนํา
เงินท่ีไดรับหลังหักคาใชจายท่ีเกี่ยวของจากการขายท้ังหมดมาชําระหนี้เงินกูนี้ 

 
ในเดือนธันวาคม 2550 กิจการท่ีเกี่ยวของกันขางตนไดขายท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางท้ังหมดและจายคืนหนี้
ใหแกบริษัทบางสวนเปนเงิน 267 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทไดนําเงินดังกลาวจายคืนเงินกูแกกลุมผูใหกูรวมแลว
เปนเงิน 250 ลานบาท และในเดือนพฤษภาคม 2551 บริษัทไดชําระคืนหนี้สวนท่ีเหลือจํานวน 615 ลานบาท 
ใหกับกลุมผูใหกูแลวท้ังจํานวน 

 
ข) เงินกูท่ี 2 จํานวน 1,005 ลานบาท บริษัทไดเบิกเงินกูจํานวน 1,000 ลานบาท และ 5 ลานบาท ในระหวางป 

2551 และ 2550 ตามลําดับ  เพ่ือชําระคืนหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ในป 2551  เงินกูดังกลาวมีดอกเบ้ียใน
อัตราเงินกูยืมข้ันตํ่าเฉลี่ย (average MLR) ของกลุมผูใหกู โดยมีกําหนดชําระคืนเปนงวดราย 3 เดือนใน
จํานวนเงินท่ีแตกตางกัน รวมท้ังส้ิน 18 งวด เริ่มต้ังแตเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2555  ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินกูคงเหลือจํานวน 985 ลานบาท 
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ภายใตเงื่อนไขของสัญญาเงินกูยืมตาง ๆ ขางตน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัด ตาง ๆ ตามท่ี
กําหนดไวในสัญญา หรือหนังสือยินยอมจากผูใหกู 
 
ในป 2549 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศแหงหน่ึง เปนจํานวน 
35 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมข้ันตํ่าในปแรกและอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่าเฉล่ียบวกดวยอัตรา
รอยละตามท่ีกําหนดในสัญญาสําหรับปตอไป โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนเงินเดือนละ 
584,000 บาท รวมท้ังส้ิน 60 งวด เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2554  ภายใตเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูยืม บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆท่ีกําหนดไวในสัญญาดังกลาว ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีเงินกูคงเหลือจํานวน 20.98 ลานบาท  
 
เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ  
แหงหน่ึง เปนจํานวน 300 ลานบาท เพ่ือซื้อเครื่องพิมพและอื่นๆ  เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบ้ียเงินกูยมืข้ันตํ่า
ในปแรกและอัตราเงินกูยืมข้ันตํ่าเฉลี่ยบวกดวยอัตรารอยละตามท่ีกําหนดในสัญญาสําหรับปตอไป โดยมีกําหนด
ชําระคืนเปนรายเดือนในจํานวนเงินท่ีแตกตางกัน รวมท้ังส้ิน 48 งวด เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือน
ธันวาคม 2555  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยมีเงินกูคงเหลือจํานวน 300 ลานบาท เงินกูนี้คํ้าประกันโดย
จดจํานองเครือ่งพิมพ 
 
หุนกู 
 
เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2547 บริษัทไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือช้ีชวนแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสนอขายหุนกูแกสาธารณชน ดังตอไปนี้ 
 
หุนกูของบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2547 ชุดท่ี 2 จํานวน 1,000,000 หุน  มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 1,000 บาท เปนจํานวนเงินรวม 1,000 ลานบาท โดยมีอายุ 5 ปทยอยจายคืนเงินตน (จายคืนเงินตน   
ครั้งแรกจํานวนเงิน 500 ลานบาท  ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 และจายคืนเงินตนครั้งท่ีสองจํานวนเงิน 500  
ลานบาท  ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552) ระบุช่ือผูถือ ประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ และมีผูแทน      
ผูถือหุนกู โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.25 ตอป  หุนกูนี้ไดออกจําหนายแลวท้ังหมดเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2547  
 
ในการประชุมผูถือหุนกูเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมผูถือหุนกูไดมีมติอนุมัติใหแกไขวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกูจากวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 เปนวันท่ี 18 มีนาคม 2551และในระหวางป 2551 บริษัทไดชําระคืน
หุนกูจํานวน 1,000 ลานบาทแลวท้ังจํานวน 
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ภายใตเงื่อนไขของหุนกู บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุไวในหุนกูซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน  การจายเงินปนผลและการรักษาอัตราสวนตางๆ ในงบการเงินรวมตลอดอายุของหุนกูเหลาน้ี 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น 

 
ในระหวางป 2551 บริษัทไดทําบันทึกขอตกลงกับบริษัทในประเทศแหงหน่ึง เพื่อใหโฆษณาและบริการตางๆท่ี
เกี่ยวของโดยบริษัทดังกลาวไดใหบริษัทกูเงินจํานวน 150 ลานบาท บริษัทตกลงท่ีจะจายคืนเงินกูใหแกบริษัท
ดังกลาว โดยหักจากเงินรับคาโฆษณาหลังหักสวนลด บริษัทจะจายคาบริการตามท่ีระบุในสัญญาและดอกเบ้ียใน
อัตรา Minimum Loan Rate (MLR) ตอปของธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง บันทึกขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 3 ป 
และสามารถมีผลบังคับตอไปไดอีกทุก ๆ 3 ป 
 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีวงเงนิสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเบิกใชเปนจํานวนเงินรวม 1,125 ลานบาท (2550: 
2,107 ลานบาท) 
 

17 เจาหน้ีการคา 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  64,739 45,519 109,436 138,029 
กิจการอื่น ๆ   65,722 143,414 17,465 56,376 

รวม   130,461 188,933 126,901 194,405 
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18 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 
คาใชจายคางจาย   150,768 151,997 64,563 73,364 
เจาหน้ีกรมสรรพากร   20,079 28,488 18,511 28,198 
ภาษีขายท่ียังไมถึงกําหนดชําระ   53,939 59,355 38,865 40,367 
เจาหน้ีอื่น – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  25 861 11,835 20,486 
เจาหน้ีอื่น – กิจการอื่น ๆ   18,837 52,120 3,372 2,867 
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนา   9,866 17,102 8,966 16,337 
อื่น ๆ   15,057 20,728 11,250 15,635 

รวม   268,571 330,651 157,362 197,254 

 
19 หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2551  2550  2551  2550 

  (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับตามสัญญาขายและเชา      
   กลับคืนรอการตัดบัญชี  24,665 44,398 24,665 44,398 
คาเชาเครื่องจักรคางจาย  149,736 109,736 149,737 109,736 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น 16 149,659 - 149,659 - 
อื่น ๆ  3,301 1,691 - - 
รวม  327,361 155,825 324,061 154,134 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  138 

20 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน  2551  2550 

 ตอหุน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 10  250,000 2,500,000 250,000 2,500,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

- หุนสามัญ 10  250,000 2,500,000 250,000 2,500,000 

       

หุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว       
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 10  164,774 1,647,740 164,773 1,647,730 
เพิ่มทุน 10  -    -    1 10 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

- หุนสามัญ 10  164,774 1,647,740 164,774 1,647,740 

 
21 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของผูถือหุน 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2545 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนจํานวน 39,426,525 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทไดในราคา 14 บาท ตอหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิฯน้ีมีอายุ 5 ป นับต้ังแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2545 (วันท่ีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ) และหมดอายุในวันท่ี 22 สิงหาคม 2550 
 
ในป 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1,034 หนวย ไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทจํานวน 1,034 หุน ในราคาใชสิทธิหุนละ 14 บาท เปนจํานวนเงิน 14,476 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือ
หมดอายุเมื่อวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550  
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22 การโอนสวนเกนิมูลคาหุน 
 
ในป 2550 บริษัทไดโอนสวนเกินมูลคาหุนท้ังหมดจํานวน 115.6 ลานบาท เพื่อลดยอดขาดทุนสะสมของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 การโอนสวนเกินมูลคาหุนนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป เมื่อ
วันท่ี 23 เมษายน 2550 
 
การโอนสวนเกินมูลคาหุนไปลดยอดขาดทุนสะสมดังกลาวขางตนเปนไปตามมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535  

 
23 สวนเกินทุน 

 

สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุน     
สูงกวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) 
สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได (ดูการโอนสวนเกินมูลคาหุนในหมายเหตุ 22) 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมท่ีบันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิใน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายหักขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผล
ไมได 
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24 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานสวนงานธุรกิจ
พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑ
ในการกําหนดสวนงาน 
 

ผลไดเสียสินทรัพยและหน้ีสินตามสวนงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวน
ใหกับสวนงานไดอยางสมเหตุสมผล  
 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 

สวนงาน 1  สิ่งพิมพและโฆษณา 
สวนงาน 2  บริการดานการพิมพ 
สวนงาน 3  สื่อการศึกษาและบันเทิง 
สวนงาน 4  สื่อกระจายภาพและเสียงและสื่อสมัยใหม 
สวนงาน 5  อื่น ๆ 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ัน ฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
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ขอมูลเกี่ยวกับผลได (เสีย) ตามสวนงานธุรกิจ 
 

           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 2,089 2,244 438 474 413 545 342 329 194 170 (746) (755) 2,730 3,007 
รายไดคาเชาและบริการ 308 362 18 18 104 - - - - - (295) (313) 135 67 
ดอกเบี้ยรับ 32 36 - - 1 2 - - - 4 (12) (18) 21 24 
รายไดอื่น 137 91 27 72 15 27 14 2 - - (61) (84) 132 108 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 71 55 - - - - - 2 - - (69) (55) 2 2 

รวมรายได 2,637 2,788 483 564 533 574 356 333 194 174 (1,183) (1,225) 3,020 3,208 

ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ 1,484 1,551 425 475 332 365 258 259 193 155 (903) (952) 1,789 1,853 
คาใชจายในการขายและบริหาร 974 1,166 66 56 130 118 63 50 25 73 (201) (164) 1,057 1,299 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - 560 - - - - - - - - - - - 560 
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 108 117 65 81 - - - - - - (108) (149) 65 49 

รวมคาใชจาย 2,566 3,394 556 612 462 483 321 309 218 228 (1,212) (1,265) 2,911 3,761 

กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 71 (606) (73) (48) 71 91 35 24 (24) (54) 29 40 109 (553) 
ดอกเบี้ยจาย (126) (166) (14) (15) - (1) (4) (10) (2) 1 11 17 (135) (174) 
ภาษีเงินได - (25) (13) (6) (27) (32) - (1) - - - - (40) (64) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (55) (797) (100) (69) 44 58 31 13 (26) (53) 40 57 (66) (791) 
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ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 
           ตัดรายการ   

 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 126 86 - 5 84 72 15 3 31 2 - - 256 168 
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจํา - 1 - - - - - - - - - - - 1 
ลูกหนี้การคา  503 649 115 105 128 161 109 90 18 26 (125) (180) 748 851 
รายไดคางรับ 10 9 - - 9 11 8 48 21 - - - 48 68 
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน 172 163 15 54 22 42 3 5 3 31 (197) (212) 18 83 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 88 169 - - - 34 5 - - - (93) (203) - - 
สินคาคงเหลือ  323 85 8 7 107 111 5 6 - - 8 7 451 216 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  44 63 26 11 4 5 9 14 6 4 (1) - 88 97 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,266 1,225 164 182 354 436 154 166 79 63 (408) (588) 1,609 1,484 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 573 627 25 90 - 63 - 6 - - (549) (674) 49 112 
เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวของกัน  1 10 - - - - - - - - - - 1 10 
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น  12 13 - - - - - - - - - - 12 13 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  496 1,129 684 499 3 3 52 72 3 1 22 12 1,260 1,716 
ที่ดินและอาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 36 222 - - - - - - - - - - 36 222 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน 254 254 - - - - - - - - - - 254 254 
สินทรัพยไมมีตัวตน 100 99 - - 19 16 - - - - - - 119 115 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  169 187 - 26 2 - 18 10 7 - - (1) 196 222 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,641 2,541 709 615 24 82 70 88 10 1 (527) (663) 1,927 2,664 

รวมสินทรัพย 2,907 3,766 873 797 378 518 224 254 89 64 (935) (1,251) 3,536 4,148 
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ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินตามสวนงานธุรกิจ 
           ตัดรายการ   
 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น               
    จากสถาบันการเงิน 553 752 50 68 - - 47 58 - 1 - - 650 879 
เจาหนี้การคา 127 194 112 107 107 147 9 16 24 2 (249) (278) 130 188 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 290 5 67 7 - - - - - - - - 357 12 
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 1,000 - - - - - - - - - - - 1,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 5 34 43 117 - - - 36 45 17 (93) (204) - - 
ภาษีเงินไดคางจาย - 25 - - 15 20 - - - - - - 15 45 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 157 198 42 71 79 86 51 52 12 42 (73) (118) 268 331 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,132 2,208 314 370 201 253 107 162 81 62 (415) (600) 1,420 2,455 
               
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 678 593 254 21 - - - - - - - - 932 614 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 324 154 - - 1 - - - 3 2 - - 328 156 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,002 747 254 21 1 - - - 3 2 - - 1,260 770 

รวมหนี้สิน 2,134 2,955 568 391 202 253 107 162 84 64 (415) (600) 2,680 3,225 
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           ตัดรายการ   

 สวนงานที่ 1  สวนงานที่ 2  สวนงานที่ 3  สวนงานที่ 4  สวนงานที่ 5  ระหวางกัน  รวม 
 2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 
 (ลานบาท) 
รายจายฝายทุน 392 295 220 338 14 1 6 5 1 1 (189) (233) 444 407 
คาเสื่อมราคา 71 108 33 29 1 2 24 22 1 - - 4 130 165 
คาตัดจําหนาย 27 27 - - 14 35 1 2 - - - - 42 64 
กําไรจากการขายสินทรัพย 49 2 - 69 - - - - - - - (33) 49 38 
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25 รายไดอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
รายไดจากการขายเศษวัสดุ 21,743 15,623 16,872 15,363 
รายไดคาบริการส่ิงอํานวยความสะดวก     
   ทางดานสํานักงานและบริการ - - 60,233 42,426 
กําไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 49,300 38,492 49,394 1,829 
อื่น ๆ 61,295 53,313 10,948 41,036 

รวม 132,338 107,428 137,447 100,654 

 
26 คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
คาใชจายในการจัดจําหนาย 16,226 22,245 144,386 132,807 
คาใชจายในการตลาด 217,993 211,465 222,001 203,333 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 338,488 361,942 281,656 290,136 
คาใชจายในการบริหาร 212,346 235,711 127,943 194,715 
คาเสื่อมราคา 67,349 105,670 58,147 96,335 
ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุกอนกําหนด 61,910 6,328 60,989 6,328 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและ     
    สินทรัพยอื่นตัดบัญชี 15,062 29,437 - 22,584 
หนี้สงสัยจะสูญ 32,108 181,109 32,346 94,060 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน - 39,840 - 116,920 
อื่น ๆ 95,035 105,317 46,310 83,634 
รวม 1,056,517 1,299,064 973,778 1,240,852 

 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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27 คาใชจายพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 560,397 616,761 413,732 466,988 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 44,578 30,467 33,442 23,400 
อื่น ๆ 133,553 131,837 77,762 85,485 

รวม 738,528 779,065 524,936 575,873 

 
 (จํานวนคน) 
จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,677 1,896 1,020 1,221 

 
กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 5 ถึง อัตรารอยละ 7.5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง    
เลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 

 

28 ดอกเบ้ียจาย 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจายท่ีเกี่ยวกับ       
   กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  - - 643 2,222 
   สถาบันการเงิน   130,628 174,513 121,005 163,296 
   บริษัทอื่น   4,743 - 4,743 - 

รวม   135,371 174,513 126,391 165,518 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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29 ภาษีเงินได 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2551  2550  2551  2550 

   (พันบาท) 
ภาษีเงินไดปปจจุบัน   39,292 39,521 - - 
ภาษีของปกอน ๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป   - 24,730 - 24,730 

รวม   39,292 64,251 - 24,730 
 

จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกําไรขาดทุนรวมมากกวาจํานวนภาษีเงินไดท่ีคํานวณ
โดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับป เนื่องจากความแตกตางระหวางการรับรู
รายไดและคาใชจายทางบัญชีกับรายไดและคาใชจายทางภาษีบางรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับ     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อขาดทุนจากหนังสือลาสมัย คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนและสินทรัพย และ
เนื่องจากขาดทุนของบริษัทยอยของบางแหงซ่ึงไมสามารถจะนํามาสุทธิกับกําไรของบริษัทและบริษัทยอยแหง
อื่น ๆ ของกลุมบริษัทในการคํานวณภาษีเงินได 

 

30 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คํานวณจากกําไร
(ขาดทุน)สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักระหวางปในแตละปดังน้ี 
 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญ (ข้ันพื้นฐาน) 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2551  2550  2551  2550 
 (พันบาท/ พันหุน) 
กําไร(ขาดทุน)ท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบรษัิท     
(ข้ันพื้นฐาน) (54,981) (797,515) 47,875 (800,903) 

จํานวนหุนสามญัท่ีออกจําหนายแลว 164,774 164,774 164,774 164,774 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน)  (บาท) (0.33)  (4.84) 0.29 (4.86) 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  148 

 

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันหุน) 
หุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 164,774 164,773 164,774 164,773 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายในระหวางป -    1 -    1 

หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 164,774 164,774 164,774 164,774 

 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือ
ออกเครื่องมือทางการท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา  
 
การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความ
สมดุลของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการ
จัดการความเส่ียง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท (หมายเหตุขอ 16)  
 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนด
ชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 

  
 งบการเงินรวม 

 
 

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 

 
ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ปแต
ภายใน 5 ป 

 
รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

ป 2551     

หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 35,804 - 35,804 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 4.25 – 7.75 614,386 - 614,386 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร

และเอ็ม แอล อาร 
บวกรอยละ 0.50 

357,008 - 357,008 

ไมหมุนเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร -  932,017  932,017 
   เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น เอ็ม แอล อาร -  149,659  149,659 

รวม  1,007,198  1,081,676  2,088,874 

     

ป 2550     

หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.10 – 8.00 40,427 - 40,427 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3.80 – 6.77 838,558 - 838,558 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร 12,008  -  12,008 
   หุนกู 5.25 1,000,000  -  1,000,000 
ไมหมุนเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร -  613,899  613,899 

รวม  1,890,993  613,899  2,504,892 

       



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

อัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริง 

 
ภายใน 1 ป 

หลังจาก 1 ปแต
ภายใน 5 ป 

 
รวม 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

ป 2551     

หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เอ็ม โอ อาร 33,697 - 33,697 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3.80 – 7.75 519,386 - 519,386 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร

และเอ็ม แอล อาร 
บวกรอยละ 0.50 

290,000  -  290,000 

   เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เอ็ม โอ อาร 5,000  -  5,000 
ไมหมุนเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร  -  678,040  678,040 
   เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น เอ็ม แอล อาร  -  149,659  149,659 

รวม  848,083  827,699  1,675,782 

     

ป 2550     

หมุนเวียน        
   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 7.10 – 8.00 8,156 - 8,156 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3.80 – 7.75 743,559 - 743,559 
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร 5,000  -  5,000 
   หุนกู 5.25 1,000,000  -  1,000,000 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 7 34,000  -  34,000 
ไมหมุนเวียน       
   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เอ็ม แอล อาร  -  592,915  592,915 

รวม  1,790,715  592,915  2,383,630 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 

 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือสินคาท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกิน   
หนึ่งป เพ่ือปองกันความเส่ียงของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  สัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ีในงบดุลเปนรายการท่ีเกี่ยวของกับรายการซ้ือท่ีเปนเงินตราตางประเทศ    
ในงวดถัดไป 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจากการซ้ือสินคาท่ี
เปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 
 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2551 2550 2551 2550 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (พันบาท) 

ประมาณการยอดซ้ือสินคา   81,955 74,675 81,955 74,675 
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   81,955 74,675 81,955 74,675 

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธ ิ   - - - - 

 
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 

ความเส่ียงทางดานสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเง่ือนไขท่ี 
ตกลงไวเมื่อครบกําหนด 
 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ     
โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคา  โดยไมมีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ ณ วันท่ีในงบดุล 
ความเส่ียงทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินแตละรายการ ณ วันท่ีในงบดุล 
อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสําคัญ
จากการเก็บหนี้ไมได 
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ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 

 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะท่ี   
ท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถตอรองราคากันไดอยางอิสระในลักษณะ
ของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน ในการพิจารณามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน  
กลุมบริษัทมีการพิจารณาสถานการณปจจุบันของตนทุนท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนหรือชําระหน้ีสินภายใต
เครื่องมือทางการเงิน 
 
บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
มูลคายุติธรรมของลูกหนี้การคาและลูกหนี้ระยะส้ันอื่นๆ เปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกในบัญชี 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันท่ีใน
งบดุล  ถามีราคาตลาด  ในกรณีท่ีไมมีราคาตลาดประมาณมูลคายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลตางระหวางราคา
ลวงหนาตามสัญญา กับราคาลวงหนาของสัญญาปจจุบัน ณ วันท่ีในงบดุลท่ีครบกําหนดในวันเดียวกัน   โดยใช
อัตราดอกเบ้ียประเภทท่ีใชกับธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเสี่ยง เชน พันธบัตรรัฐบาล   
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น มีราคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 



บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550  
 

  153 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีราคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมเนื่องจาก
เงินกูนี้มีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียลอยตัวซึ่งเปนอัตราตลาดในปจจุบัน 
 
หุนกูท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มูลคายุติธรรมประมาณข้ึนโดยใชวิธีสวนลดกระแสเงินสด ซึ่งใชอัตราดอกเบ้ีย     
เงินกูยืมเฉลี่ยสําหรับเงินกูยืมท่ีมีเงื่อนไขใกลเคียงกัน  ซึ่งไดแสดงไวดังน้ี 
 
 2551  2550 

 ราคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม  ราคาตามบัญชี  มูลคายุติธรรม 
 (ลานบาท) 

หุนกู - - 1,000 1,019 

 
32 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานที่     

   ยกเลิกไมได     
ภายในหน่ึงป 155,884 213,292 155,884 213,292 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 238,971 394,855 238,971 394,855 
รวม 394,855 608,147 394,855 608,147 

     

ภาระผูกพันอื่น ๆ     
เลตเตอรออฟเครดิตท่ียังไมไดใช 29,164 17,394 29,164 17,394 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 81,955 74,675 81,955 74,675 
คํ้าประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอยกับ     
   สถาบันการเงิน - - 130,000 135,000 

รวม 111,119 92,069 241,119 227,069 
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ก) บริษัทมีขอผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาเครื่องพิมพออฟเซทพรอมอุปกรณสวนควบหน่ึงฉบับ
ใหแกสถาบันการเงินในประเทศหนึ่งแหงเปนงวดรายเดือนจนถึงเดือนมีนาคม 2553  

 
ข) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร

ในประเทศหลายแหง จํานวนเงินรวม 2.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตอจํานวนเงิน 82.0 ลานบาท (2550: 
2.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ตอจํานวนเงิน 74.7 ลานบาท) 

 
33 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล 

 
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติในเรื่องท่ีมีสาระสําคัญดังน้ี 

 
1. อนุมัติแผนการนําบริษัทยอย 2 บริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ไดแก บริษัท เนช่ัน

อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ("NINE") และบริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง             
คอรปอเรช่ัน จํากัด ("NBC") เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังน้ี 
1.1  อนุมัติแผนเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ NINE ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทและประชาชนและ
บุคคลท่ัวไปเปนครั้งแรก (“IPO”) จํานวน 15,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 
17.65 ของทุนชําระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย 
1.2  อนุมัติแผนเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ NBC ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทและประชาชนและ
บุคคลท่ัวไปเปนครั้งแรกจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 29.41      
ของทุนชําระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย 

 
2.  อนุมัติการขายหุนสามัญท่ีบริษัทถืออยูใน NINE จํานวนไมเกิน 14,000,000 หุน พรอมกับการทํา IPO 

ของ NINE 
 

3. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ NINE ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
(Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน 9,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 10.59   
ของทุนชําระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย 

 
4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสวนของทุนของ NBC ดังน้ี 

4.1  อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของ NBC จาก 240,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท 
โดยการลดจํานวนหุนลง เปนจํานวน 12,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสม 
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4.2  อนุมัติการแปรสภาพ NBC จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
4.3  อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน NBC จากมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาท่ี  
ตราไวหุนละ 1 บาท 
4.4  อนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ NBC จาก 120,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมเพ่ือขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและแกประชาชนและบุคคลท่ัวไปเปน    
ครั้งแรกเปนจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
4.5  อนุมัติใหนําหุนของ NBC เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

 

5. อนุมัติการขายหุนสามัญท่ีบริษัทถืออยูใน NBC จํานวนไมเกิน 15,000,000 หุน พรอมกับการทํา IPO ของ 
NBC 

 

6. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ NBC ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
(Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 11.76 
ของทุนชําระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย 

 

7. อนุมัติใหเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแผนการนําบริษัทยอย 2 บริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  

 

8. อนุมัติใหเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดสัดสวนใหสิทธิในการจองซ้ือหุนท่ี
ออกใหมของบริษัทยอย 2 บริษัทใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

 

9. อนุมัติกําหนดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2552 ในวันท่ี 20 มีนาคม 2552 
 

34 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช 
    

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ ณ วันท่ีในงบดุล เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการ
บัญชีตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 
2552 เปนตนไป 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 
          ท่ียกเลิก 

 

กลุมบริษัทคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงินของกลุม
บริษัทอยางมีสาระสําคัญ  
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บุคคลอางอิงอ่ืน ๆ  

 นายทะเบียนหลักทรัพย (หุนสามัญ) 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. (66) 2229-2800 

 ผูสอบบัญชี 
1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล 

     ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3183 และ/หรือ 
 2. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ 
    ทะเบียนผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  3378 และ/หรือ 

3. นายเทอดทอง เทพมังกร   
    ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ 
4. นางวิไล บูรณกิตโสภณ 
    ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 
   สํานักงานสอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 21 ถนนสาทร เขตยานนาวา กทม. 10120  โทร. (66) 2677-2000 
 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee) 
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีในป 2551 เปนจํานวนเงินรวม 4,830,000 บาท 

2. คาตอบแทนอื่น (non-audit fee) –ไมมี- 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานครฯ 10140 Tel. (66) 2888-8888  

 ท่ีปรึกษากฎหมาย 
1. บริษัท สํานักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที. แอสโซซิเอท จํากัด 
    702 อาคารเจาพระยาทาวเวอร (โรงแรมแชงการี-ลา)  
    เลขท่ี 89 ซอยวัดสวนพูล ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร (66) 2630-7637-8 
2. บริษัท เภา แอนด แอสโซซิเอทส ลอว ออฟฟช จํากัด 

2 อาคารสีลมเซ็นเตอร ช่ัน 20 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร (66) 2623-6697 
 แผนกนักลงทุนสัมพันธ 

คุณดนัย ครามโกมุท    
ตําแหนง:  รองกรรมการอํานวยการ ฝายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ  
บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
1854 หมู 10 ช้ัน 8  ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
โทร (66) 2338-3333 ตอ 3158 
Email:      danai@nationgroup.com, investor@nationgroup.com 
Website:  http://www.nationgroup.com 




