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สวนท่ี 1 

ขอมลูสรปุ (Executive Summary) 
ขอมูลเกี่ยวกับกลุมบริษัท  

กลุมบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (กลุมบริษัท) กอตั้งโดยผูบริหารคนไทยซึ่งไดเริ่มตนประกอบธุรกิจ
ผลิตหนังสือพิมพ “The Nation” ในป 2519 และตอมาไดขยายธุรกิจ โดยไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเมื่อป 2531 และ
จัดตั้งบริษัทยอยซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับดานส่ืออยางตอเนื่อง ปจจุบันกลุมบริษัทไดแบงสายธุรกิจออกเปน 6 สายธุรกิจ  

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

2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย: ผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ คมชัดลึก และ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห 
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ: ผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ เดอะเนชั่น  และ เนชั่นจูเนียร 

โดยทั้ง 3 สวนธุรกิจรวมกันอยูภายใต บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
4. สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง: ดําเนินงานภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน 

จํากัด เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล และผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ ทั้ง Free TV ไดแก 
ชอง 3 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 และ Sattelite หรือ Cable TV ไดแก TTV ชอง 1ซึ่งเปนสถานีขาว Nation Channel 24 ชั่วโมง,  WE 
TV 9 จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ยังรวมถึงการดําเนินงานของบริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัดในการผลิตรายการวิทยุ
ใหกับสถานีตางๆ เชน F.M 90.5, F.M 89.5, A.M 1107 เปนตน  รวมทั้งใหบริการขาวสารผานส่ือรูปแบบใหม (New Media) อาท ิ
โทรศัพทมือถือ และ Broadband Internet รายการ Your TV เปนตน  

5. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ: ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเด็ก เพื่อการศึกษา และบังเทิง 
โดยไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ, ผลิตหนังสือเลมในนามของสํานักพิมพเนช่ันบุคส โดยไดรับลิขสิทธิทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  รวมทั้งธุรกิจสอนภาษาอังกฤษในนาม Direct English โดยอยูภายใตการบริหารงานของบริษัทยอย ไดแก บริษัท 
เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

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

 ในชวงป 2546 –2548 บริษัทมีรายไดรวมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแต 3,147 ลานบาท ถึง 3,454 ลานบาท โดยผลการ
ดําเนินงานในป 2548 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ  332 ลานบาท  ซึ่งผลขาดทุนดังกลาวเกิดจากบริษัทไดรวมรายการพิเศษอนัไดแก 
กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร 341 ลานบาท กําไรจากการขายเงินลงทุน 101 ลานบาท รายการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ 318 
ลานบาท รายการตั้งคาเผ่ือสินคาลาสมัย 62 ลานบาท ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 2 ลานบาท  ภาษีเงินไดจาก
การขายทรัพยสินถาวรและเงินลงทุนรวมถึงรายการปรับปรุงภาษีเงินได 250 ลานบาท และเมื่อรวมดอกเบี้ยจาย คาเส่ือมราคา 
ภาษีเงินไดจากรายการปกติ 29 ลานบาท และรายจายตัดบัญชีแลวรวม 212 ลานบาท จะทําใหบริษัทมีกําไรกอนดอกเบี้ย, 
ภาษี, คาเส่ือมราคา, รายจายตัดบัญชี และรายการพิเศษเทากับ 259 ลานบาท   

  โดยในป 2548 บริษัทมีมีกําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเทากับ 115 ลานบาท บริษัทมีรายไดรวม 3,474 ลานบาท สวน
ตนทุนขายและคาใชจายรวม 3,359 ลานบาท โดยรายไดจากการขายและบริการเทากับ 2,878 ลานบาท ลดลงรอยละ 9 เหตุผล
หลักมาจากรายไดโฆษณาลดลงรอยละ 15 จากโฆษณากลุมส่ิงพิมพลดลงรอยละ 13 และจากโฆษณาจากสื่อทีวีและวิทยุ
ลดลงรอยละ 23 ในขณะที่รายไดจากการจัดจําหนายสิ่งพิมพมียอดเพิ่มข้ึนจากปกอนเล็กนอย รายไดจากการใหบริการและจัด
จําหนายหนังสือตางประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 32 สวนตนทุนขายเพิ่มข้ึนรอยละ 6 เหตุผลมาจากตนทุนการพิมพที่เพิ่มข้ึนรอยละ 
3 เปนผลมาจากตนทุนกระดาษเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 20 ในขณะที่ปริมาณการใชกระดาษลดลงรอยละ 12  เนื่องมาจาก
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การดําเนินนโยบายการควบคุมการใชกระดาษและการรับคืน  ตนทุนหนังสือพิมพข้ึนรอยละ 24 นอกจากนี้ยังมีรายการ
คาใชจายเกี่ยวกับตนทุนคาผลิตรายการของสื่อโทรทัศน และคาเชาเครื่องจักรเพิ่มข้ึน สวนคาใชจายในการบริหารของป 2548 
ลดลงรอยละ 8 สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทประสบผลสําเร็จในการลดคาใชจายสงเสริมการขายไดรอยละ 32 ในขณะที่
คาใชจายขนสงเพิ่มข้ึนรอยละ 8 เนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น สําหรับดอกเบี้ยจายในป 2548 ลดลงรอยละ 16 เปนผล
มาจากการนําเงินที่ไดรับจากการขายทรัพยสินมาชําระหนี้ 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
ช่ือบริษัท   :  บริษัท  เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ       : ประกอบดวย 6 สายธุรกิจ ดังนี้ 
1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ,  

กรุงเทพธุรกิจ Bizweek 
2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ 

เนช่ันสุดสัปดาห  
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น และ 

เนช่ันจูเนียร 
4. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนช่ัน

แชนแนล, ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ, ผลิตรายการวิทยุ, New 
Media 

5. สายธุรกิจดานการศึกษาบันเทิงและตางประเทศ  ผลิตและจําหนายสิ่งพิมพสําหรับเด็ก
และการศึกษา ผลิตหนังสือเลมในนามสํานักพิมพเนชั่นบุคส, ธุรกิจสอน
ภาษาตางประเทศ, และทักษะการสื่อสาร, ตัวแทนโฆษณาใหสิ่งพิมพตางประเทศ 

6. สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ                : 44  หมู 10 ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบริษทั                  :  บมจ. 226 
Home Page                             :   www.nationgroup.com 
โทรศัพท                                 :   (662) 317 - 0420, 325 - 5555 
โทรสาร                                  :   (662) 316 – 5965,  317 – 1390 
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1.   ปจจัยความเสี่ยง 
 
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมีปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบริษัท และหรือผูลงทุนอยางมี
นัยสําคัญ  ซึ่งบริษัทไดมีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1  ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่สําคัญของธุรกิจหนังสือพิมพคือกระดาษคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 76 - 80  ของตนทุนวัตถุดิบ

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

อยางไรก็ตามจากประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพและการติดตามราคากระดาษอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลานานกวา 
33 ป  ทําใหฝายบริหารเขาใจในวงจรของราคากระดาษเปนอยางดี  เชนเมื่อมีการคาดการณการเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ  ฝาย
บริหารจะพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบลวงหนา  หรือสรางความยืดหยุนในการเพิ่มหรือลดจํานวนหนาหนังสือพิมพในสวนที่ไมถือ
เปนสาระสําคัญเพื่อลดตนทุนเปนตน   โดยในป  2548 ที่ราคากระดาษปรับตัวข้ึนนั้น  มีผลกระทบตอตนทุนผลิตไมมากนัก  
เนื่องจากบริษัทไดใชนโยบายลดตนทุนการใชกระดาษ เชนการเขมงวดปริมาณหนังสือคืน  และการลดจํานวนหนา หรือลด
จํานวนหนาสี  สวนป 2549  บริษัทคาดการณวาราคากระดาษจะเริ่มคงที่  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอตนทุนการผลิตบาง  อยางไรก็
ตามบริษัทยังคงนโยบายในการลดตนทุนการใชกระดาษ  และ ในชวงเดือนมกราคม 2549 รัฐบาลไดมีมติยกเวนอัตราภาษีอากร
ขาเขาในสวนของกระดาษหนังสือพิมพ ซึ่งมีผลทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนกระดาษไดอีกทางหนึ่ง รวมทั้งตั้งแตป 2548 – ป 
2549  บริษัทไดปรับราคาขายของหนังสือพิมพ    เดอะเนชั่น จากฉบับละ 20 บาท เปน 25 บาท และ BIZ WEEK  จากฉบับละ 
20 บาท เปน 25 บาท ดังนั้นราคากระดาษยังไมมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตของบริษัท   

1.2 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในปจจุบันเปนแบบลอยตัว (Managed Float) ซึ่งการกําหนดราคาขึ้นอยู

กับปริมาณความตองการของเงินสกุลนั้นๆ  ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจจึงมีผลตอ
บริษัทในสวนของตนทุนการผลิต  เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระดาษหนังสือพิมพซึ่งนําเขาจากตางประเทศคิดเปน
รอยละ 85 - 90 ของปริมาณกระดาษที่ใชทั้งหมด และมีตนทุนเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ  บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผนัผวน
ของคาเงินบาทในการซื้อกระดาษจากตางประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Hedge) โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward Contract) ทันทีที่มีรายการสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ  โดยในป 2548  บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ครอบคลุมสําหรับคากระดาษนําเขาทั้ง 100% แลว   

1.3  ความเสี่ยงดานการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถ 
ตามที่บริษัทมีฝายบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ  ทั้งฝายบรรณาธิการ, การตลาด, การจัดจําหนายและหนวยงาน

สนับสนุน ซึ่งทุกสวนงานลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ  โดยมีการสงเสริมและสนับสนุนรวมทั้งการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูบริหารในระดับรองๆ ลงมาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได  โดยอยูภายใตโครงสรางที่
กระจายความสําคัญ  ความรับผิดชอบและภาระหนาที่  โดยป 2548 บริษัทไดปรับโครงสรางเปน 6 สายธุรกิจคือ  

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ , กรุงเทพธุรกิจ Biz week , สํานักพิมพ 
บิชบุคส 
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2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไป (Mass) ภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ เนช่ันสุดสัปดาห 
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน , เนชั่นจูเนียร 
4. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพ และเสียง เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนช่ันแชนแนล , ผลิตรายการเพื่อ

ออกอากาศในทีวีสถานีตาง ๆ , ผลิตรายการวิทยุ , New Media 
5. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ ผลิตและจําหนายสื่อการศึกษา และบันเทิงสําหรับเด็ก , ผลิต

หนังสือเลมในนามของสํานักพิมพเนช่ันบุคส , ธุรกิจสอนภาษาตางประเทศ และทักษะการสื่อสารตลอดจน
ธุรกิจใหบริการเปนตัวแทนโฆษณาใหสิ่งพิมพตางประเทศ 

6. สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพ 
        โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางบุคลากรและกระจายอํานาจ ใหผูบริหารรุนใหมมีความคลองตัวในการบริหารงานเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงการแขงขัน และความหลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันการณ พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ 
ใหแกกลุมบริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน  ดังนั้นหากบริษัทขาดบุคลากรสําคัญทานใดทานหนึ่งไปจะไม
กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผูบริหารในระดับสูงสุดไดจัดสรรและแบงงานถายทอดตอกันไปถึงผูบริหารใน
ระดับรองลงมา ในขณะเดียวกันการดําเนินธุรกิจยังคงตองรักษาความรวมมือประสานงานกันในทุกสื่อ  เพื่อสราง Synergy ให
เกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมเนช่ัน  

สวนการพัฒนาบุคคลากรดานกองบรรณาธิการไดเนนการพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานเปนทีมโดยไมตดิ
กับตัวบุคคล  สงผลใหความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมีนอยและมีผลกระทบตอบริษัทไมมากนัก  โดยบุคคลากรหลักในกอง
บรรณาธิการสวนใหญรวมงานกับบริษัทมาตั้งแตเร่ิมกอต้ังหนังสือพิมพ  โดยปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The 
Nation, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  และ คม ชัด ลึก ประกอบดวยผูสื่อขาว  ผูเขียนขาว บรรณาธิการ  ชางภาพ รวม
ประมาณ 683 คน  

นอกจากนี้ในป 2549 คณะกรรมการบริษัทไดเห็นถึงความสําคัญของการรักษาบุคลากรโดยไดเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2549 ซึ่งจะจัดข้ึนในเดือนเมษายน 2549 ไดพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหกรรมการ
และพนักงานในระดับผูบริหาร เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูง มีความตั้งใจ
ในการทํางานเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับบริษัท 

1.4  ความเสี่ยงทางดานนโยบายการเงิน 
บริษัทมีความเสี่ยงในการตั้งสํารองหนี้สูญเปนไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินคือบริษัทมีนโยบายการจัดเก็บหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    โดยพิจารณาตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะไมสามารถ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ไดโดยประมาณการจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต 
นอกจากนี้บริษัทไดตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามสัดสวนรอยละของรายไดเชน รายไดประเภทโฆษณาจะตั้งสํารองคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวที่รอยละ 0.75   ของรายไดโฆษณา เปนตน  และบริษัทมีนโยบายลดสัดสวนของลูกหนี้การคาที่มีอายุเกิน
กวา 12 เดือนใหมากที่สุด  โดยลูกหนี้ที่มีอายุเกินกวา 12 เดือน ณ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวน 186 ลานบาท  ซึ่งบริษัทไดตั้ง
สํารองหนี้สูญไดครอบคลุมจํานวนดังกลาวแลว โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ 31 ธันวาคม 2548 รวม 193 ลานบาท  
นอกจากนี้บริษัทยังมีหนวยงานเรงรัดหนี้สินซึ่งทําหนาที่ในการติดตามหนี้ที่มีปญหาอยางตอเนื่อง  ถึงแมวาบริษัทจะตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไปแลวก็ตาม 

1.5  ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก 
บริษัทยังมีแหลงเงินทุนภายนอกอื่น ไดแก  วงเงินสินเช่ือจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ   โดย ณ  31  ธันวาคม  

2548  บริษัทมีวงเงินสินเชื่อรวม  2,850  ลานบาท และมียอดใชวงเงินสินเชื่อ 1,245  ลานบาท  ดังนั้นคงเหลือวงเงินที่สามารถ
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ใชไดอีก 1,605 ลานบาท  นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินทุนที่จะเกิดจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในการซื้อหุน
สามัญของผูถือหุนเดิมอีกประมาณ 546  ลานบาท  และเมื่อรวมกับแหลงเงินทุนที่จะเกิดจากการใชสิทธิในสําคัญแสดงสิทธิใน
การซื้อหุนของกรรมการ และพนักงานระดับผูบริหาร ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในเดือนเมษายน 2549 อีกจํานวนรวม
ไมเกิน 16 ลานหนวย ในราคาใชสิทธิหุนละ 14 บาท ตลอดระยะเวลา 5 ป ซึ่งรวมเปนเงิน 64 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีแหลง
เงินทุนจากการเพิ่มทุนใหกับนักลงทุนสถาบันแบบเฉพาะเจาะจง  ซึ่งบริษัทไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไวแลวคงเหลือ 
จํานวน 30.23 ลานหุน  ซึ่งหากเสนอขายที่ราคา 12-15 บาทตอหุน  คาดวาจะไดเงินทุนประมาณ  363-453  ลานบาท  นอกจากนี้
ยังมีทรัพยสินที่ยังไมไดใชประโยชน เชนที่ดินที่ตางจังหวัด ซึ่งบริษัทคาดวาจะขายตอไป 

1.6  ความเสี่ยงทางดานการดําเนินงานของบริษัทยอย 
1.6.1 ธุรกิจโทรทัศนดําเนินการโดยบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด  ซึ่งถือหุนโดยบริษัทรอยละ 99  

ในป 2548  อัตราสวนของรายไดจากธุรกิจโทรทัศนคิดเปนรอยละ 6  ของรายไดจากการขายและบริการรวม  โดยบริษัทมีรายได
จากการขายโฆษณาในรายการที่ผลิตหรือรวมผลิตใหกับสถานีโทรทัศนชองตางๆ  ไดแก  ชอง 3, ชอง 7, ชอง 9  และชอง  11,  
รวมทั้งชองทางอื่นๆ ไดแก สถานีโทรทัศน Nation Channel 24 ช่ัวโมง TTV 1, ชองขาวทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  , WE TV 9 ,  
NAT TV ชองขาวผานดาวเทียมในอเมริกา และ Your TV ผานระบบ Broadband Internet โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากความไม
แนนอนของรายไดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผังรายการจากเจาของสถานี  อยางไรก็ตามในป 2548 สถานีโทรทัศนชองตาง ๆ 
ยังคงเนนการพัฒนาคุณภาพของรายการที่ผลิตเอง และเร่ิมมีการสรางพันธมิตรระหวางสถานีและผูผลิตรายการ เพื่อขยายฐาน
ผูชม ซึ่งเปนปจจัยหลักในการเพิ่มรายไดจากโฆษณา  สงผลใหบริษัทไดรวมเขาไปผลิตรายการในสถานี Free TV ชอง ตาง  ๆ 
เพิ่มขึ้น  ทําใหสัดสวนรายไดจาก Free TV และชองทางอ่ืนของรายไดจากสื่อโทรทัศนปรับเพิ่มข้ึนเปน 23 : 77 จากปกอนที่
เทากับ 12 : 88   อยางไรก็ตามบริษัทยังสามารถหารายไดเพิ่มเติมจากการรับจางผลิตรายการหรือขายขอมูล (Content) ใหกับ
ผูประกอบการ Free TV และเคเบิลทีวีทั้งในและตางประเทศโดยไมผูกติดกับสถานีใดสถานีหนึ่ง   

1.6.2 ธุรกิจวิทยุดําเนินการโดยบริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอร
ปอเรช่ัน จํากัด รอยละ 99  โดยดําเนินการเชาเวลาหรือแบงรายไดโฆษณาจากผูประมูลสถานีอีกทอดหนึ่ง  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยง
ที่อาจเกิดจากการถูกแทรกแซงจากเจาของสถานีซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัทยอยดังกลาว  อยางไรก็ตามรายได
จากธุรกิจวิทยุคิดเปนเพียงรอยละ 1  ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษัท  นอกจากนี้ถึงแมจะเกิดความไม
แนนอนในเรื่องการจัดต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช) แตบริษัทยังคงเช่ือวาการเปด
เสรีอุตสาหกรรมและเสียงจะเกิดขึ้นในที่สุด  ซึ่งเปนสวนสนับสนุนเกิดชองทางในการกระจายภาพ และเสียงมากขึ้น สงผลให
บริษัทมีตนทุนลดลงและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น และเพิ่มทางเลือกในการบริโภคขาวสารใหผูรับชมมากข้ึน  

นอกจากนี้บริษัทมีชองทางทางสื่อรูปแบบใหม อาทิเชน โทรศัพทมือถือ และ Broadband Internet  ซึ่งบริษัทได
เตรียมการผลิต content  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคผานสื่อใหม ๆ เหลานี้ เชน “Nation News on Mobile ” ซึ่ง
เปนบริการสงขาวผานมือถือในรูปแบบ SMS  และการเปดตัวรายการทีวีผาน Broadband Internet  ภายใตช่ือของ Your TV โดย
เปนรายการที่เปดโอกาสใหเยาวชนรุนใหมคิดและทํารายการโทรทัศนเอง เพื่อใหกลุมผูชมในวัยเดียวกันรับชม โดยบริษัทมี
นโยบายที่จะทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ สําหรับสื่อรูปแบบใหมเหลานี้อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค 
และสั่งสมประสบการณเพื่อสรางความไดเปรียบในการเจาะตลาดนี้ในอนาคต 

1.7  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
เนื่องจากบริษัทเนนการเปนผูใหบริการขอมูล (Content Provider)  ซึ่งสามารถผลิตขอมูลขาวสารใหแกทุกๆ สื่อไมวา

จะเปนสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน  , อินเตอรเน็ต และ New Media ไดแก Broadband , Mobile Phone เปนตน บริษัทจึงไมมี
ความจําเปนที่จะตองลงทุนสูงดานระบบเกี่ยวกับโครงขายและอุปกรณ (Network and Hardware) มากนัก  ดังนั้นไมวา
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เทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลงไปอยางไรกลุมผูตองการขาวสารยังคงมีความตองการบริโภคอยู  ซึ่งบริษัทมีฐานขอมูลที่สามารถ
ใหบริการไดในทุกๆ สื่อ  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนอยมาก 

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

ธุรกิจใหบริการโรงแรม Majestic Beach Resort ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 4 ดาว  ที่ชายหาดหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ  มี
หองพัก 124  หองและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หองจัดเล้ียง  หองประชุมสมัมนา โดย ณ 31 ธันวาคม 2548 รายการลูกหนี้
คางชําระระหวางบริษัทฯ กับ NTR เทากับ 160 ลานบาท โดยรายการดังกลาวจํานวน 67.17 ลานบาท เปนรายการทีบ่ริษัทเรียก
เก็บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนต้ังแตป 2540-2541 สวนที่เหลืออีก 92.83 ลานบาท เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ (รายละเอียด
อยูในรายการระหวางกัน) และยอดคงคางระหวาง NI กับ NTR เทากับ 68.13 ลานบาท เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ (รายละเอียด
อยูในรายการระหวางกัน) โดยยอดคงคางดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2548 เล็กนอยเพียง 0.7 ลานบาท เนื่องจากมีการเรียก
เก็บคาสินคาและบริการระหวางกัน นอกจากนี้ยังมยีอดคงคางจากรายการเงินใหกูยืมตัง้แตป 2540 จํานวน 438.35 ลานบาท 
ดังนั้นเมื่อรวมรายการลูกหนี้และเงนิใหกูยืมแก NTR ณ 31 ธันวาคม 2548 จะเทากบั 663.50 ลานบาท อยางไรก็ตามจนถึง ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ NTR ไปแลวเปนจาํนวนเงินรวมประมาณ 337.40 ลานบาท 
โดยเปนคาเผื่อที่ต้ังไวตั้งแตป 2540-2541 จํานวน 169.90 ลานบาท และไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ในป 2548 อีก 167.50 
ลานบาท ดังนั้น ณ 31 ธันวาคม 2548 คงเหลือรายการลูกหนี้และเงนิใหกูยืมแก NTR สุทธิ 326 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารของ
บริษัทเช่ือวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ NTR ที่ไดตั้งไวแลวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวนเพียงพอสําหรบัผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากจํานวนคงเหลือสุทธิดังกลาวจะใกลเคียงกับราคาประเมินทรัพยสนิทีป่ระเมนิโดยผูประเมินอิสระ
ภายนอก 2 ราย ซึง่ประเมินไวเทากบั 330 ลานบาท เมื่อเดือนกันยายน 2548 และจํานวนประมาณ 356 ลานบาท เมื่อเดือนตุลาคม 
2548  อยางไรก็ตาม NTR ยังคงดําเนินการตามแผนที่จะขายทรัพยสนิ ที่ดินและอาคารโรงแรมเพื่อนํามาชําระหนีใ้หกับบริษัท
และบริษทัยอย   ซึ่งขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาเงื่อนไขดานราคา นอกจากนีก้็ตามในระหวางพิจารณาขายทรัพยสิน
ดังกลาวกลุมบริษัทไดพยายามใชประโยชนจากบริการของโรงแรมใหมากทีสุ่ด  โดยการจัดเลี้ยงลูกคาและสมัมนาในชวงนอก
ฤดูกาลทองเที่ยว    

 โดยงบการเงินลาสุด ณ 31 ธันวาคม 2547 NTR   มีรายได  65.69  ลานบาท ตนทนุขาย  15.23  ลานบาท  และ
คาใชจายในการขายและบริหาร 14.45  ลานบาท  คงเหลือเปนกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย, ภาษี และคาเสื่อมราคา 
(EBITDA) เทากบั  36.01  ลานบาท  คาเสื่อมราคา 25.91  ลานบาท  เปนผลกําไรจากการดําเนินงาน 10.09  ลานบาท   และเมื่อ
หักดอกเบี้ยจายประมาณ 3.75  ลานบาท ทาํให NTR มีผลกําไรสทุธิ  6.33  ลานบาท   

1.9  ความเสี่ยงเรือ่งผลกระทบตอสดัสวนการถือหุนของผูถือหุน 
บริษัทไดจัดสรรหุนสามัญไวในอนาคตเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทซึ่ง

ออกใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 39,426,525 หุน   ซึ่งจนถึง 31 ธันวาคม 2548 มีผูใชสิทธิจํานวน  411,815 หุน  คงเหลือ  
39,014,710 หุน  ดังนั้นหากมีผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคตจะทําใหเกิดผลกระทบดานสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน
ลดลง  ซึ่งผลกระทบนี้จะข้ึนอยูกับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนเดิม   

 นอกจากนี้จากการที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 
บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป ตอกรรมการและพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยครั้งที่ 3  (ESOP – 3)   โดยจะ
นําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปที่จะประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2549 พิจารณาอนุมัติ โดยจะจัดสรรและเสนอขาย
จํานวน 16 ลานหนวยในอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 หุน  หลังจากอนุมัติแลว และมีผูใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิจะทําใหเกิดผลกระทบตอสัดสวนผูถือหุนเดิมรอยละ 8.85 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1      ความเปนมา 

บริษัทเริม่ประกอบธุรกิจผลิตหนังสือพิมพ “The Nation” ในป 2519 ภายใตชื่อ “บริษัท บิสซิเนสรีวิว จํากัด”  ดวยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท 
ตอมาในป 2531 บริษัทไดเปล่ียนชื่อเปน “บริษทั เนชัน่ พับลิชช่ิง กรุป จํากัด” และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยในปเดียวกัน  
บริษัทไดขยายธุรกิจอยางตอเนื่องโดยการเขาลงทุนในบริษัทตางๆ  ที่ดําเนนิธุรกิจเก่ียวกับส่ือและธุรกิจที่เกี่ยวของและไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท เนชัน่ 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)” ในป 2539  ในป 2548 บรษัิทไดปรับโครงสรางทางธรุกิจ โดยแบงเปน 6 สายธุรกิจหลักประกอบดวย:  

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย  
2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
4. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
5. สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง  
6. สายธุรกิจดานการพิมพ. 

ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมทีนุจดทะเบียน 2,500 ลานบาท และทนุชําระแลว 1,647.47 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญ
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจและการบรหิารงานในระยะเวลา 5 ป ดังนี ้

 ดานเงินทุนของบริษัท 

 ในป 2544 บริษทัไดมกีารออกหุนกูโดยเสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไป จํานวน 1,200 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ครบกําหนดมีนาคม 2547 วัตถุ 
ประสงคเพื่อชําระคืนหุนกูเดิมที่ครบกําหนดและชําระคืนเงินกูระยะสัน้บางสวน ซึ่ง ณ วันครบกําหนด วนัที่ 21 ม.ีค. 47  บริษัทไดชําระคืนครบถวนแลว 

 ในป 2545 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหกับผูถือหุนเดมิรวมทั้งส้ิน 39,426,525 หนวย อัตราการใชสิทธ ิ 1 
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามญั ราคาใชสิทธหิุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป ใชสิทธิครั้งแรกเมื่อวันที ่16 มิถุนายน 2546 และสามารถ
ใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวนัที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงนิทนุหมนุเวียนและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ซึ่ง ณ 31 ธนัวาคม 
2548 มีผูถือหุนเดิมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 411,815 หนวย คงเหลือ 39,014,710 หนวย และในปเดียวกัน บริษัทไดออกหุนกูชนิดระบุช่ือผู
ถือ ประเภทไมมหีลักประกัน ไมดอยสิทธิและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป ครบกําหนดไถถอนวันที ่ 30 พฤษภาคม 2548    
วัตถุประสงคเพื่อชําระคนืเงนิกู (Refinancing) และสํารองเปนเงนิทนุหมนุเวียน โดย ณ วันครบกําหนดวันที ่ 30 พฤษภาคม 2548 บรษิัทไดชําระคืน
ครบถวนแลว  

 ในป 2546 ตามมติที่ประชมุผูถือหุนเมื่อวันที ่28 มนีาคม 2546 ไดอนมุัติใหบริษทัโอนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนเพื่อลดขาดทนุ
สะสม ณ ส้ินป 2545 ซึ่งเทากับ 301 ลานบาทใหหมดไป จึงทําให ณ 31 มีนาคม 2546 สวนเกินมูลคาหุนลดลงจากสิ้นป 2545 ที่เทากับ 607 ลานบาท 
เหลือ 345 ลานบาท และมีกําไรสะสมเทากับ 23 ลานบาท และในเดือนสิงหาคม 2546 บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน 0.25 บาทตอหุน 
และไดจายเงินปนผลสําหรับงวดบญัชี 1 กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธนัวาคม 2546 หุนละ 0.30 บาท ในเดือน พฤษภาคม 2547   

ในป 2547 บริษัทไดออกหุนกูจํานวน 1,600 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทนุทั่วไปประเภทระบชุื่อผูถือ ไมดอยสิทธ ิ  ไมมหีลักประกัน และมี
ผูแทนผูถือหุนกู โดยแบงหุนกูเปน 2 ชุด คือ ชุดที ่ 1 จํานวน 600 ลานบาท  อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนวันที ่26 กุมภาพนัธ 2550 และชุดที ่ 2 เปนหุนกู
ชนิดทยอยคืนเงนิตน จํานวน 1,000 ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวนัที ่26 กุมภาพนัธ 2552 โดยชําระคืนเงนิตนในวนัที ่26 กุมภาพันธ 2551 
จํานวน 500 ลานบาท และ วันที ่26 กุมภาพนัธ 2552 จํานวน 500 ลานบาท  



-9- 

ในเดือน กันยายน 2547 บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน หุนละ 0.25 บาท และไดจายเงินปนผลสําหรับงวดบัญชี 1 กรกฎาคม 
2547 ถึง 31 ธนัวาคม 2547 หุนละ 0.20 บาท ในเดือน พฤษภาคม 2548   

ในป 2548 เดือนมนีาคม บริษัทไดจําหนายเครื่องจักรและเชากลับเครื่องจักร (Sales and Leased Back) อายุสัญญา 5 ป มูลคา 1,037 ลานบาท  
ประโยชนทีบ่ริษัทไดรับจากทํา Sales and Leased Back เพื่อชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนดในเดือน พฤษภาคม 2548 และ ทําใหอัตราสวนทางการเงนิดีข้ึน 
ไดแกอัตราสวนหนี้สินตอทนุ อัตราสวนกําไรตอสินทรัพย   

*ป 2548  ณ 31 ธนัวาคม 2548 บรษัิทมทีนุชําระแลว 1,647.47 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 344.63 ลานบาท  

 ดานการดําเนินธุรกิจ 
เดือนตุลาคม ป 2544  บริษัทไดออกหนงัสือพิมพรายวัน คม ชัด ลึก ซึ่งเปนหนังสือพมิพประเภทขาวการบานการเมืองที่เขาถึงผูอานทุกระดับ 

ซึ่งมียอดขายการจําหนายสูงเปนอันดับ 3 ของหนังสือพิมพประเภทเดียวกัน และป 2548 ไดรับรางวัล “หนังสือพมิพดีเดนแหงป (Newspaper of the 
Year)” จากสมาคม World Association of Newspaper   (WAN)  

เดือนตุลาคม 2545 เปดตัวธุรกิจการผลิตหนังสือพ็อคเก็ตบุคสภายใตช่ือ บริษัท เนชัน่บุคส  อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด โดยบริษทัถือหุน 99% ซึ่ง
บริษัทมีความพรอมทั้งดานบุคลากร เนื้อหา อุปกรณการพมิพ ส่ือโฆษณา เครือขายดานการจัดจําหนาย และความสัมพนัธที่ดีกับสํานักพมิพตางๆ ทั่ว
โลก 

เดือนมิถุนายน 2547  บริษทัไดออกหนังสือพมิพ กรุงเทพธุรกิจ Biz Week  ซ่ึงเปนหนังสือพมิพธรุกิจรายสัปดาห ทีไ่ดรวบรวมและคัดกรอง
ขาวสารดานเศรษฐกิจ-ธุรกิจในรอบสัปดาห รวมทั้งเกาะติดประเด็นรอนทางเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ พรอมบทวเิคราะหเจาะลึกจากคอลัมนิสต
ชื่อดัง โดยเปนหนงัสือพิมพที่สามารถอานเขาใจงาย และใหขอมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจทีห่ลากหลายเหมาะกับนักธุรกิจรุนใหม และผูประกอบกิจการ
ทุกขนาดที่กลาคิด กลาทํา หรือผูสนใจเรื่องธรุกิจทั่วไป 

ป 2548 บริษัทไดปรบัโครงสรางการดําเนนิธุรกิจของบริษัทเปน 6 สายธุรกิจ เพื่อสรางบุคลากรและกระจายอํานาจใหผูบรหิารรุนใหมมีความ
คลองตัวและมีอิสระในการบรหิารงานมากขึ้น และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และ ความหลากหลายของกลุมเปาหมายไดทนัสถานการณ 
พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหแกกลุมบรษัิทใหสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประกอบดวย: 

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพมิพ กรุงเทพธรุกิจ, กรุงเทพธรุกิจ Bizweek สํานักพิมพบิซบุคส  

2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพมิพ คมชัดลึก และ เนชัน่สุดสัปดาห  

3.สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพมิพ เดอะเนช่ัน และ เนชัน่จูเนียร 

(ซ่ึงทั้ง 3 สายธุรกิจยังดําเนนิการบรหิารภายใตบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ) 

4. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทงิ และตางประเทศ ประกอบดวยธุรกิจผลิตหนังสือเลมในนามสํานักพมิพเนชัน่บุคส ในนามบริษัทยอย คือ บริษัท         
เนชัน่ บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด, ธุรกิจจําหนายส่ิงพิมพสําหรบัเด็กและการศึกษา ในนามบริษัทยอยชื่อ บริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด, ธุรกิจการอบรมสัมมนา,สอนภาษาตางประเทศและทักษะการส่ือสาร ในนามบริษัทยอย บริษทั เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และ ธุรกิจตัวแทน
โฆษณาใหหนังสือโยมิอูริชิมบุน ดําเนนิธรุกิจ    ภายใต บริษัท โยมิอูร-ิเนชัน่ อินฟอรเมชัน่ เซอรวิส จํากัด โดยบริษัทยอยแตละบริษัทมีสัดสวนการถือหุน
ปรากฏในหัวขอโครงสรางการประกอบธุรกิจและการถือหุนของกลุมบริษทั เนชัน่ มัลติมเีดีย กรุป จํากัด (มหาชน)   

 5. สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง (Broadcasting) ประกอบดวยธุรกิจการเปนเจาของและผูดําเนนิงานสถานีขาวเนชัน่แชนแนล ซึ่งออกอากาศ
ทางชอง TTV1, Digital MMDS ดําเนนิธุรกิจโดย บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชัน่ จํากัด (NBC) และธุรกิจวิทยุ ดําเนนิธรุกิจโดย บริษัท เนช่ัน    
เรดิโอ เนท็เวอรค จํากัด (NRN) โดยมีสัดสวนการถือหุนตามโครงสรางการประกอบธรุกิจ 
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 นอกจากนี้ สายธุรกิจนีไ้ดมีการขยายงานเพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจ Broadband และ Internet ดวยโดยมีหนวยงานใหมคือ New Media 

6. สายธุรกิจดานการพมิพ ซึ่งดําเนนิธรุกิจรบัจางพมิพหนังสือพมิพ นิตยสาร และ หนังสือทั่วไป ดําเนินธรุกิจโดย บรษัิท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งปจจุบนัมทีนุจดทะเบียน 500 ลานบาท บรษัิท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป  จํากัด (มหาชน) ถือหุน 84.50% 

 ในแตละสายธุรกิจมีคณะกรรมการบรหิารของตนเอง โดยมีกรรมการอาํนวยการ (President) เปนผูบรหิารสูงสุดของแตละสายธุรกิจ   ทั้งนี้อยู
ภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษทัยอยและบริษัทรวม 
 บริษัทและบริษัทยอย มุงเนน การประกอบธุรกิจดานสื่อสารมวลชนที่มุงเนนการนําเสนอเนื้อหา สาระทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม          

วัฒนธรรม การประกอบสัมมาอาชีพ และบันเทิง ที่มีเนื้อหามุงสรางการเรียนรูอยางเทาทันใหแกบุคคลทั่วไป 

 เนื่องจากขาวสารที่บริษัทนําเสนอตอประชาชน กลุมผูอานมีมากมายกวางขวาง บริษัทจึงไดแบงการนําเสนอขาวออกตามผลิตภัณฑ เพื่อ
มุงเนนกลุม เปาหมาย ที่แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ เนนกลุมผูอานในกลุมภาคธุรกิจ ทั้งเศรษฐกิจระดับมหาภาค (Macro) และจุลภาค 
(Micro), หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek มุงเนนกลุมผูอานที่เปนคนรุนใหม ผูประกอบธุรกิจขนาดเล็ก, หนังสือพิมพ คมชัดลึก มุงเนนที่กลุมผูอานที่
เปนประชาชนทั่วไป โดยมีเนื้อหานําเสนอ ขาวสาร การบานการเมือง การประกอบอาชีพของประชาชนกลุมตางๆ เชน การเกษตร การศึกษา การทหาร 
และแวดวงของคนไทยในตางแดน เปนตน 

 เมื่อธุรกิจเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับสภาพการแขงขันที่รุนแรงทําใหบริษัทตองปรับตัวเพื่อการบริหารที่คลองตัวและเปนการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบไปสูผูบริหารในระดับรองๆลงไป เพื่อรองรับกับการเติบโตของธุรกิจแตละกลุมในอนาคต บริษัทจึงแบงการดําเนิน
ธุรกิจออกเปน 6 สายธุรกิจตามกลุมเปาหมายหลัก ซึ่งแตละสายธุรกิจสามารถใชเนื้อหาและศักยภาพของตนเอง พัฒนาเนื้อหาไปสูความเปน 
Multimedia ไดตามความเหมาะสมไดแก 

1) สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
2) สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 
3) สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
4) สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
5) สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง 
6) สายธุรกิจดานการพิมพ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-11- 

 

 
โครงสรางการประกอบธุรกิจ และ การถือหุนของกลุมบรษิัทเนช่ัน 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    99.94% 
                
                
                   50.00% 
                     
                     
                                                                                         
                                                                                                                        98.70%     

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                     44.     44.98% 

 

 

 

                                                                 99.99% 

 

                                                                                                                                                                                                                  84.50% 

                                                                99.98%                                           

 
 
 

 

 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
ผลิต กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจบิสวีค, 

สํานักพิมพบิชบุคส 

สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพ และเสียง 

เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล (NBI) 
ทุนชําระแลว 1  ลานบาท 
ผลิตหนังสือเลมในนามของสํานักพิมพเนชั่นบุคส 

เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท (NED) 
ทุนชําระแลว   50   ลานบาท 
ธุรกิจอบรมสัมมนาสอนภาษาตางประเทศ 
และทักษะการส่ือสาร 

เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น (NBC) 
ทุนชําระแลว   120   ลานบาท 
เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล 
ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ 

เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค (NRN)                       
ทุนชําระแลว   3   ลานบาท 
ผลิตรายการวิทยุ, New Media 

สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย 
ผลิต คมชัดลกึ และเนชั่นสุดสัปดาห 

สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
ผลิต เดอะเนชั่น และ เนชั่นจูเนียร 

สายธุรกิจดานการศึกษาและบันเทิง 
และตางประเทศ 

เนชัน่ เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท (NEE) 
ทุนชําระแลว   50   ลานบาท 
ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเด็กและการศึกษา 

ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) 
ทุนชําระแลว   500   ลานบาท 
ธุรกิจรับจางพิมพ  

 

สายธุรกิจดานการโรงพิมพ 

โยมิอูร-ิเนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิส  (YNIS) 
ทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
ตัวแทนโฆษณาใหส่ิงพิมพตางประเทศ 
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โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 
โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย สําหรับ 3 ป คือ 2546 – 2548                  

: ลานบาท 
รายไดจากการขายและบริการรวม ถือหุน 

รอยละ 
 

2546 
รอยละ  

2547 
รอยละ  

2548 
รอยละ 

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

100.00  
1,749.39 

609.58 
53.24 

 
54.91 

 
- 

2,467.12 

 
70.91 
24.71 
2.16 

 
2.22 

 
- 

100.00 

 
1966.64 
606.11 
68.27 

 
52..75 

 
57.02 

2,750.79 

 
71.49 
22.03 
2.48 

 
1.92 

 
2.08 

100.00 

 
1,700.51 

580.15 
70.86 

 
55.05 

 
- 

2,406.57 

 
70.66 
24.11 
2.94 

 
2.29 

 
- 

100.00 
บ. เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

98.70 
 

 
5.06 

 
100.00 

 
13.97 

 
100.00 

 
10.31 

 
100.00 

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

50.00 
 
 

 
125.12 

 
100.00 

 
159.15 

 
100.00 

 
202.90 

 
100.00 

บ. เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
:  รายไดจากการผลิตและจําหนายพอคเก็ตบุคส 

99.94 
 

 
49.87 

 
100.00 

 
44.25 

 
100.00 

 
51.34 

 
100.00 

บ. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
: รายไดจากการรับจางพิมพ 

99.99  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
25.64 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ  2,647.17 93.22 2,968.16 92.56 2,696.76 93.69 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง        
บ.เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ันจํากัด 
:  ผลิตรายการโทรทัศน 

99.94  
157.04 

 
100.00 

 
205.59 

 
100.00 

 
148.71 

 
100.00 

บ.เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด 
:  ผลิตรายการทางวทิยุ 

99.99  
26.60 

 
100.00 

 
29.99 

 
100.00 

 
32.83 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและเสียง  183.64 6.47 235.58 7.35 181.54 6.31 

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ        
บ. เนช่ัน ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 
: รายไดจากการใหบริการ website 

99.99  
8.81 

 
100.00 

 
3.01 

 
100.00 

 
- 

 
- 

รวมรายไดจากธุกิจใหบริการขอมูลขาวสาร  8.81 0.31 3.01 0.1 - - 

รายไดจากการขายและบริการ-สุทธิ  2,839.61 100.00 3,206.75 100.00 2,878.30 100.00 

รายไดคาเชาและบริการ - สุทธิ  31.83 1.01 32.16 0.95 36.12 1.04 
ดอกเบ้ียรับ  8.59 0.27 2.58 0.08 15.65 0.45 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร  42.75 1.36 3.15 0.09 341.09 9.82 
กําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการของตลาด  125.67 3.95 47.40 1.40 100.52 2.89 
สวนไดเสียในกําไรสุทธิของบริษัทยอยและบริษัทรวม   3.44 0.11 2.25 0.06 1.84 0.05 
รายไดอ่ืน  94.66 3.01 94.68 2.79 100.66 2.90 
รายไดรวม  3,146.55 100.00 3,388.97 100.00 3,474.18 100.00 

หมายเหตุ : - รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายบัตรเติมเงิน DTAC เริ่มในไตรมาส 4/2547 โดยในป 2547 ไดบันทึกแยกเปนรายไดและ
คาใชจายจากกัน สวนป 2548 ไดบันทึกเปนรายไดสุทธิจากคาใชจาย 
 - รายไดคาพิมพป 2548 แยกเปน 2 สวน โดยครึ่งปแรกบันทึกเปนรายไดของ เนชั่น มัลติมีเดีย สวนครึ่งปหลังบันทึกเปนรายได
ของ WPS ซึ่งเปนบริษัทยอยและไดเริ่มดาํเนินกิจการโรงพิมพตั้งแต 1 ก.ค. 2548 
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3.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ   
 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย  ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพและใหบริการขอมูลขาวสาร
ตางๆ โดยเปน ผูพิมพและผูจัดจาํหนายสิ่งพิมพทั้งหนังสือพิมพและนิตยสาร โดยปจจุบันโครงสรางการบริหารของกลุมเนชั่น 
แบงเปน 6 กลุมธรุกิจหลัก  ตามกลุมลูกคาเปาหมายหลักไดแก  

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 

3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 

4. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 

5. สายธุรกิจสือ่กระจายภาพและเสียง 

6. สายธุรกิจการพิมพ 

• ธุรกิจส่ิงพิมพ 
 ประกอบดวย 4 กลุมธุรกิจหลักไดแก   

1) สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

2)  สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 

3)  สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  

        โดย 3 กลุมธุรกิจหลักอยูภายใตการบริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

4) สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 

       อยูภายใตการบริหารของบริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเท
นเมนท จํากัด , บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด     

         ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ  
สายธุรกิจ  ลักษณะผลิตภัณฑหลัก 
สายธุรกิจดานขาว
ธุรกิจภาษาไทย  

ผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ : หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek :  หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห 
สํานักพิมพ Bizbook : พ็อกเก็ตบุคสดานธุรกิจ 
ลูกคากลุมเปาหมาย : นักธุรกิจ นักวิชาการ ขาราชการ ทั้งการเงิน การคลัง การตลาด 
และ ประชาชนทีมี่การศึกษาระดับกลาง ถึง ระดับสูง  

สายธุรกิจดานขาว
การบานการเมือง
ทั่วไปภาษาไทย  
 

ผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก : หนังสือพิมพขาวทั่วไปรายวัน 
นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห  :  นิตยสารวิเคราะหขาวทั่วไปรายสัปดาห 
ลูกคากลุมเปาหมาย : ประชาชนทั่วไป 

สายธุรกิจดานขาว
ภาษาอังกฤษ 

ผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ The Nation : หนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายวัน 
นิตยสาร Nation Junior :  นิตยสารเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนรายปกษ (2 สัปดาห) 
กลุมลูกคาเปาหมาย : คนไทยที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
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ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย 
สายธุรกิจดาน
การศึกษา บันเทิง 
และตางประเทศ 

ดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอย : 
1)   สํานักพิมพเนชั่นบุคส ผลิตพ็อกเก็ตบุคสที่ไดรับลิขสิทธิ์ทัง้ในและตางประเทศ โดย   

 บริษัท เนชั่น   บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
2) เปนตัวแทนขายโฆษณาใหสิ่งพิมพตางประเทศ และจัดจําหนายหนังสือใหแกหนังสอื   
    พิมพตางประเทศ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ไดแก The Asian Wallstreet   
    Journal และ The Yomiuri Shimbun รวมทั้งนิตยสารตางประเทศ เชน Fortune, Time  
    Magazines, Business Week เปนตน โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนเปนคาคอมมิชชั่น 
    และสัดสวนของปริมาณการจัดสงและจําหนาย  
3) ผลิต นําเขา และจําหนาย สิ่งพิมพสําหรับเด็ก เพื่อการศึกษา บันเทิง และส่ือทักษะการ
สื่อสาร จากในประเทศและตางประเทศ ดําเนินงานโดยบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดู
เทนเมนท จํากัด และ บริษัท  เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

4) ธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ (Direct English) และการอบรมสัมนาบริหารโดยบริษัท เนชั่น    
    เอ็ดดูเทนเมนท    จํากัด 

 

3.1 สายธุรกิจดานขาว (ขาวธุรกิจภาษาไทย, ขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย, ขาวภาษาอังกฤษ) 
รายไดหลักของธุรกิจสิ่งพิมพจะมาจาก 2 ทาง ไดแก โฆษณาประมาณรอยละ 70-80 และรายไดจากการจัดจําหนาย

หนังสือประมาณรอยละ 20-30 
1.  กลยุทธทางการตลาด 
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ   ประกอบดวยสื่อหลายประเภท ไดแก   สื่อสิ่งพิมพ ซึ่งมีทั้งหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห ทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   และนิตยสาร ตาง ๆ  รายการโทรทัศน  รายการวิทยุ   อินเทอรเน็ต  และ Broadband  ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมตอลูกคาไดทุกกลุม  และเปนทางเลือกใหกับลูกคาซึ่งถือเปนจุดที่ไดเปรียบคูแขงขัน     

กลยุทธดานราคา   
ดานโฆษณา 
จากการที่กลุมบริษัทฯ มีส่ือครบวงจร  โดยมีส่ือหนังสือพิมพรายวันและรายสัปดาหรวม 4 ฉบับ   ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ไดแก กรุงเทพธุรกิจ, The Nation , คม ชัด ลึก และ กรุงเทพธุรกิจ BIZ WEEK ดังนั้นจึงเปนขอเสนอที่เปนจุดแข็ง
สําหรับลูกคาในการเลือกลงโฆษณา โดยบริษัทสามารถเสนอเงื่อนไขพิเศษในการลงโฆษณาในสื่อหลายประเภทรวมกัน เชน 
Package Price ในกรณีที่ตองการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ  2 ฉบับ 2 ภาษา คือThe Nation  และ กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงจะมีราคาต่ํา
กวาคาโฆษณาในกรณีที่ลูกคาตองซื้อโฆษณาในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษฉบับอื่น และหนังสือพิมพภาษาไทยแยกจากกัน  
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธการขายในรูปของ “Multimedia Package”      ซ่ึงเสนอขายสื่อโฆษณาทุกประเภทในกลุมบริษัททั้ง
ส่ิงพิมพ,  วิทยุ,  โทรทัศน  และอินเตอรเน็ต    ตามความเหมาะสมและความตองการของลูกคาในราคาพิเศษและประหยัดกวา
ราคาของการโฆษณาแยกสื่อมาก 

ดานการจําหนายส่ิงพิมพ 

ในสวนของลูกคาหนังสือพิมพ  ซ่ึงเปนประชาชนคนอานทั่วไปบริษัทฯไดใหสวนลดกับลูกคาที่ตองการสมัครสมาชิก
รายปของหนังสือพิมพ เชน      ในกรณีสมัครสมาชิกของ   “ The Nation ”    จะไดรับสวนลดรอยละ 46 , กรุงเทพธุรกิจ ไดรับ
สวนลดรอยละ 17 เปนตน 

กลยุทธดานการสงเสริมการขาย   
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กลยุทธการสงเสริมการขายของบรษิัท แบงเปน 2 ลกัษณะ  คือ 

1. การสงเสริมการขายสําหรับผลิตภณัฑ  

2. การสงเสริมการขายในลักษณะผสานสื่อ (Synergy) 

 1)  การสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑแตละประเภท  บริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมกาขายอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป แตละผลิตภัณฑจะมีการสงเสริมการขายของตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไปตาม
กิจกรรม เชนเพื่อเพ่ิมยอดขายไมวาจะเปนการขายโฆษณา หรือสิ่งพิมพ  หรือทั้ง 2 สวนรวมกัน  หรือมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคากลุมตางๆ หรือเพ่ือตอบแทนคืนกําไรกลับไปสูผูอานและผูลงโฆษณา ทั้งนี้แลวแต
ความเหมาะสม เชน โครงการคมชัดลึกแจกโชคขามป เชฟโรเลต  โครงการคมชัดลึก 4 ภาค ลุนโชคนิสสัน  โครงการ
เนชั่นโฮลอินวัล  เปนตน 

 2) การสงเสริมการขายในลักษณะผสานสื่อ (Synergy)  เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจสื่อครบวงจร และเปน
บริษัทที่มีสื่อมากที่สุดในประเทศ  บริษัทจึงสามารถสรางความไดเปรียบในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบ
ตางๆ โดยการนําสื่อหลายๆ สื่อมาทํากิจกรรมสงเสริมการขายพรอมกัน  เชน การจัดกิจกรรมครบรอบ 4 ป คมชัดลึก  
หรือกิจกรรมครบรอบ 5 ป เนชั่นแชนแนล   มีการจัดงาน Fair รวมกันของทุกสื่อในเครือ  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสให
ผูสนับสนุนผลิตภัณฑในเครือของบริษัทสามารถเปดบูทแสดงสินคาของตน    ตลอดจนมีกิจกรรมมากมาย  และถือ
เปนโอกาสที่จะใหผูมาเยี่ยมชมงานรูจักสินคา  ผลิตภัณฑในเครือ  รวมทั้งรูจักบริษัท จุดยืนและความนาเชื่อถือใน
ฐานะบริษัทสื่ออีกดวย 

 
กลยุทธดานผลิตภัณฑ   
สิ่งพิมพของบริษัทฯ มีจุดเดนเมื่อเทียบกับคูแขงขันรายอื่นๆ โดยบริษัทฯ เนนความแตกตางทั้งดานเนื้อหาและรูปแบบ 

ตลอดจนจุดยืนของหนังสือพิมพ โดยบริษัทฯเนนนโยบายการเสนอขาวแบบวิเคราะห เจาะลึก กลาเสนอความจริงและมีความ
เปนกลาง ตลอดจนการใหความยุติธรรมแกขาวทุกชิ้น รวมทั้งการเสนอขาวที่สรางสรรคเปนประโยชนและสอดคลองกับความ
ตองการและความสนใจของประชาชนในขณะนั้น นอกจากนี้ยังจัดรวบรวมขาวสารจากสิ่งพิมพเขาสู web site  เพ่ือเปนการ
เขาถึงและเพิ่มทางเลือกใหกับกลุมผูอานไดมากขึ้น 

ผลิตภัณฑของบริษัทแตละตัว จะมีแนวเนื้อหาการนําเสนอ และมุงกลุมลูกคาที่แตกตางกันอยางชัดเจน  เนื่องจากกลุม
คนอานมีความหลากหลาย ทั้งเพศ วัย ชนชั้นทางสังคม และรายได บริษัทจึงมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อสามารถตอบสนอง
และเขาถึงประชาชนที่หลากหลายของสังคม และเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม ผลิตภัณฑแตละตัวสามารถแตก
แขนงในรูปของ Multimedia ไดตามความเหมาะสม 

 

กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
ดานชองทางการจําหนาย บริษัทฯ มีโครงขายการจัดสงสิ่งพิมพสูผูอานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่แข็งแกรง รวมทัง้

มีสาขาในเขตภูมิภาคตางๆ ไดแก  เชียงใหม, หาดใหญ และขอนแกน  มีระบบการขนสงหนังสือพิมพไปสูทั่วประเทศไดทุกวัน
ภายในเวลาอันรวดเร็ว      ซึ่งมีสวนทําให คม ชัด ลึก ประสบความสําเร็จมียอดจําหนายเปนอันดับ 3 ภายในปแรกที่ออกสู
ตลาด นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธที่ดีเปนเวลานานกับตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ ซึ่งสงเสริมใหชองทางการจัดจําหนาย
เขมแข็งขึ้น 
 

2. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
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ชองทางการจัดจําหนายส่ือโฆษณาของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 ลักษณะ  ไดดังตอไปนี้ 

1. การจําหนายสื่อโฆษณาใหลูกคาโดยตรง (Direct Customers) เปนการติดตอโดยตรงระหวางบริษัทฯกับลูกคา    
ผูเปนเจาของสินคาที่มีความสนใจที่จะลงโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ  

2. การจําหนายสื่อโฆษณาผานบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) เปนการติดตอระหวางบริษัทฯกับบริษัทตัวแทน
โฆษณาโดยบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเปนผูเสนอจัดสรรและวางแผนการใชสื่อโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของสินคา   บริษัท
ตัวแทนโฆษณาดังกลาวเปนบริษัททั่วไปในธุรกิจโฆษณาซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก  ดังนั้นบริษัทจึงไมมีการทําสัญญาผูกมัดใดๆ 

 

ตารางแสดงสัดสวนการจําหนายสื่อโฆษณาของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ ในป 2548 

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

รวม 100% 
 
 

  การจัดจําหนายสิ่งพิมพ แบงเปน 2 ชองทางไดดังตอไปนี้ 
1. การจัดจําหนายและการจัดสงโดยตรงไปยังผูอานในรปูของการขายสมาชิกและ Bulk  มีรูปแบบ
ดังตอไปนี ้

- การขายโดยตัวแทนขายซึ่งไมไดเปนพนักงานของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนจากการขาย  (Commission) 
ตามอัตราที่ตกลงไวลวงหนาของราคาสมาชิกที่สามารถขายได 

- การขายโดยลูกคาไดติดตอมาโดยตรงกับบริษัท ซึ่งลูกคาสามารถบอกรับสมาชิกทางไปรษณีย ผานตามสื่อ
สิ่งพิมพ ,สื่ออินเตอรเน็ต หรือจดหมาย  

- การจําหนายแกลูกคาสถาบัน โรงแรม สายการบิน โรงเรียน เปนการขายในปริมาณมากตามที่ตกลงกัน โดย
ไมมีการรับคืน  

- การขายทางโทรศัพท (Telesales) โดยมีพนักงานติดตอสมาชิกเดิมซึ่งใกลหมดอายุสมาชิก หรือไมไดเปน
สมาชิกแลว โดยเชิญชวนใหตออายุสมาชิก หรือสมัครสมาชิกใหม 

- การขายผานทางพันธมิตรทางการคา เชน บัตรเครดิต VISA , KTC เปนตน 

2. การจัดจําหนายผานผูคาสง–เอเยนต และการจัดจําหนายผานผูคาปลีก–แผงรานคายอย   เปนการจําหนาย
ใหแกผูคาสงเพื่อนําไปขายตอใหเอเยนตรายยอยแผงราน และลูกคาปลีก  กรณีที่เปนเอเยนตรายเดิม ซ่ึงมี
ความสัมพันธทางธุรกิจและติดตอกันมานานมากกวา 20 - 30 ป จะไมมีการทําสัญญาผูกมัดระหวางกัน  
ยกเวนเอเยนตรายใหมจะทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรรวมกัน โดยมีหนังสือคํ้าประกันในวงเงินขั้นต่ํา 
50,000 บาท  ปจจุบันบริษัทฯ      มีผูคาสง-เอเยนตและ ซับเอเยนตรวมประมาณ 1,000 ราย  กระจายอยูตาม
จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ    จึงถือวาเปนฐานการจําหนายส่ิงพิมพที่สําคัญของบริษัทฯ    เนื่องจากเปน
ชองทางใหผูอานสามารถเขาถึงสินคาของบริษัทไดอยางทั่วถึง  ทั้งนี้บริษัทฯจะใหสวนลดและรับคืน
หนังสือ ซึ่งเปนไปตามมาตราฐานทั่วไปของการจัดจําหนายหนังสือพิมพ   

 

ตารางแสดงสัดสวนการจัดจําหนายสิ่งพิมพของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆในป 2548 
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ส่ิงพิมพ สมาชิก : เอเยนต 
กรุงเทพธุรกิจและ The Nation 70 : 30  
คม ชัด ลึก 15 – 20 : 80 – 85 

รวม 100% 
 
 
3  ลักษณะของลูกคา แบงเปนกลุมผูอาน และกลุมผูลงโฆษณา 

-   กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek เปนลูกคาระดับกลาง
ถึงระดับสูงที่มีความสนใจในขาวสาร ซึ่งสวนใหญมีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป  นักธุรกิจ ขาราชการระดับสูง 
โดยลูกคาสวนใหญบอกรับเปนสมาชิกรายป  กลุมผูลงโฆษณาก็จะเปนสินคาที่มีราคาขายระดับกลางถึงระดับสูง เชน บาน
จัดสรร หรือรถยนตราคาสูง เปนตน 

-  กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพคมชัดลึก และ นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห ครอบคลุมลูกคาทุกระดับที่มี
พฤติกรรมการบริโภคขาวสารทั่วไป และมีความเชื่อถือในขอมูลขาวสาร เปนหนังสือพิมพที่มีระบบการเขาถึงผูอานโดยการ
จําหนายผานเอเยนต แผงรานคาทั่วประเทศ รวมทั้งมีการขายสมาชิกรายป  กลุมผูลงโฆษณา จะเปนสินคาอุปโภค บริโภค หรือ
สินคาที่มีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป เชน รถยนตกระบะ  รถจักรยานยนต   Super Store  เปนตน 

-    กลุมลูกคาเปาหมายของหนังสือพิมพเดอะเนชั่น  เปนลูกคาระดับกลางถึงระดับสูง ไดแก นักธุรกิจ ผูประกอบการ 
ตลอดจนนักธุรกิจชาวตางประเทศ  และกลุมผูอานเปนนักทองเที่ยว โดยขายผานโรงแรม และยานธุรกิจทองเที่ยว 
 โดยลูกคาสวนใหญบอกรับเปนสมาชิกรายป    กลุมลูกคาโฆษณา เปนสินคาคุณภาพดี ราคาสูง เปนกลุมลูกคาเฉพาะเจาะจง
มากกวาของกรุงเทพธุรกิจ 

 
ภาวะการแขงขัน 
ภาวะการแขงขันโดยรวม  

เนื่องจากป 2548  มีปจจัยที่กระทบกับสภาวะเศรษฐกิจมากมาย ไดแก  ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น    อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น  
การระบาดของโรคไขหวัดนก   ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   ซ่ึงสงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจในป 2548 
ชะลอตัว ทําใหลูกคาระมัดระวังในการใชจายมากขึ้น จึงสงผลตอการใชจายในงบโฆษณา ทําใหการแขงขันสูงเมื่อเทียบกับป 
2547 อยางไรก็ตามการใชจายในงบโฆษณาจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆ ก็ยังสนใจและใหความสําคัญในการใช
จายในงบโฆษณา โดยมุงเนนการใชจายที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหมากที่สุด     

สําหรับป  2548   มีคาใชจายของการโฆษณาทั้งระบบเทากับ 88,931 ลานบาท    เติบโตกวาป 2547  ที่เทากับ  84,139   
ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้น  4,792  ลานบาท  หรือคิดเปนอัตราการเติบโตประมาณ 5.70% 

 
คาใชจายในการโฆษณาทั้งระบบ และอัตราการเติบโตภายในระยะเวลา 5 ป สําหรับป  2544 –ป 2548              
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 คาใชจายโฆษณา                   อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา 
                                  ที่มา : นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) 

 
คาใชจายในการโฆษณาแยกตามสื่อในป 2548 มูลคา 88,931  ลานบาท 

 
 

 
 

จากขอมูลของนีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) พบวาอุตสาหกรรมโฆษณาในป 2548 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 88,931ลาน
บาท โดยมีอัตราการขยายตัว 5.70 % ซึ่งถือวาเปนไปตามการคาดการณ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปจจัยตางๆ
ต้ังแตตนป  โดยผูประกอบการมีการเลือกใชสื่อที่มีการใหบริการแบบครบวงจรในราคาที่ไมสูงมากนัก และสื่อนั้นจะตองเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสื่อสิ่งพิมพมีมูลคาโฆษณาในป 2548 เทากับ 18,159 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
20.42 ของคาใชจายโฆษณาทั้งหมด โดยเปนสื่อที่ไดรับความนิยมเปนอันดับสองรองจากสื่อโทรทัศน  โดยปที่ผานมาอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้น 0.70 % และมีแนวโนมที่ความนิยมในการใชสื่อหนังสือพิมพจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภค   

 

 สําหรับป 2549 คาดวาเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมดีกวาป 2548 โดยภาครัฐคาดวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ  (GDP) นาจะขยายตัว 5-5.5 % ซึ่งนาจะสงผลใหอุตสาหกรรมโฆษณาขยายตัวไดเพ่ิมขึ้นมากกวาป 
2548 โดยปจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจ  ภาวะราคาน้ํามัน และเงินเฟอที่บรรเทาลง ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาใน
ภาครัฐที่มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง 

 

สําหรับหนังสือพิมพจากขอมูลในอดีตพบวาคอนขางออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจมากกวาสื่ออื่นๆ  หากการคาดการณ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2549 สูงขึ้น  อาจจะเปนผลดีตอการเติบโตของรายจายโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ 
 
 
 
 
 

หนังสือพิมพ
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(18,159 ลานบาท) 
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สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

  
การแขงขันภายในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาตามประเภทสายธุรกิจดังนี้ 

 
สายธุรกิจดาน
ขาวธุรกิจ
ภาษาไทย 

หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน : กรุงเทพธุรกิจ 
ถือเปนผูนําของกลุมหนังสือพิมพธรุกิจรายวันโดยมสีวนแบงตลาดดานพื้นที่โฆษณา 
(คอลัมภนิ้ว)  ประมาณรอยละ 53  อยางไรก็ตามในตลาดยังมีหนังสือพิมพประเภทเดียวกัน
คือ ผูจัดการรายวัน, Post Today  โดยทั้ง 2 ฉบับมีสวนแบงการตลาดประมาณ รอยละ 27 
และ20 ตามลําดับ 

 หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห : กรุงเทพธุรกจิ Biz Week  
กรุงเทพธุรกิจ Bizweek มีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา (คอลัมภนิ้ว) รอยละ 13 
ในขณะที่ฐานเศรษฐกิจ และประชาชาติธุรกิจ  มีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา 
(คอลัมภนิ้ว)  ประมาณรอยละ 40 และ 28  ตามลําดับ 

สายธุรกิจดาน
ขาวการบาน
การเมืองทั่วไป
ภาษาไทย 

หนังสือพิมพรายวันทั่วไป : คมชัดลึก 
คมชัดลึกมีสวนแบงการตลาดทางดานพื้นที่โฆษณาประมาณรอยละ 20  โดยในป 2548
หนังสือพิมพคมชัดลึกไดรับรางวัล  “  รางวัลหนังสือพิมพดีเดนแหงป (Newspaper of the 
Year) ”  จาก WAN (World Association of  Newspaper ) โดยประสบความสําเร็จต้ังแตแรก
ที่ออกสูตลาด ในขณะที่ไทยรัฐ และเดลินิวส มีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา
ประมาณรอยละ 44 และ 22 ตามลําดับ 

สายธุรกิจดาน
ขาว
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ : The Nation 
มีคูแขงเพียงฉบับเดียวคือ  Bangkok  Post   
โดยผูอานหนังสือพิมพกลุมนี้คอนขางคงที่และจํากัด  โดยสวนใหญเปนสมาชิกประจํา  และ
ตลาดหนังสือพิมพภาษาอังกฤษไมเคลื่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ  ปจจุบัน The Nation มี
สวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา (คอลัมภนิ้ว)  ประมาณ รอยละ 42 และ Bangkok  Post  
ประมาณ รอยละ 58 

 
 

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพือ่จําหนาย 
1.   การผลิตหนังสือพิมพ 

 2546 2547 2548 
เดอะเนชั่น  
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ) 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 59,000 - 61,000 
กรุงเทพธุรกิจ    
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ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ) 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 95,000 - 100,000 
กรุงเทพธุรกิจ Biz Week    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอสปัดาห (ฉบับ) - 95,000 – 100,000 95,000 - 100,000 
คม ชัด ลึก    
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยตอวัน (ฉบับ) 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 300,000 - 400,000 

  
 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุน 84.50%) ซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงพิมพ  การรับจางผลิต    ดังนั้นในสวนของกําลังการผลิต  
เครื่องจักร วัตถุดิบจะกลาวในสวนของสายธุรกิจโรงพิมพ 
 
 อยางไรก็ตามวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตหนังสือพิมพ คือกระดาษหนังสือพิมพ (Newsprint) โดยมีสัดสวนประมาณ 
76 % ของมูลคาวัตถุดิบรวม   ซ่ึงบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดหาวัตถุดิบดังกลาวเอง โดยปจจบุนับรษิทั
ฯ สามารถสั่งซ้ือไดทั้งภายในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ  โดยไมมีขอผูกพันกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตจะพิจารณาตามราคาขายที่แตละรายเสนอมา เพื่อใหไดวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ตองการ 
 
 
 สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Newsprint) 

จากขอมูลในอดีตพบวาราคากระดาษหนังสือพิมพจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับราคาขึ้นลงไมแนนอนขึ้นอยูกับราคาเยื่อ
กระดาษ  โดยกระดาษหนังสือพิมพเปนสินคาประเภท Commodity ซึ่งมีราคาตลาดโลกอางอิงทําใหสามารถเปรียบเทียบราคา
จากผูจําหนายแตละรายได   ดังนั้นบริษัท ฯ จึงสามารถจัดหาแหลงวัตถุดิบไดทั่วไปโดยไมจําเปนตองผูกขาดกับผูจําหนาย
วัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง  

อยางไรก็ตาม หากในบางชวงที่ราคากระดาษ Newsprint เร่ิมปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ทําใหบริษัทฯตองยืดหยุนนโยบายในการสั่งซื้อกระดาษตามความเหมาะสมของสภาวะการณ   ทั้งนี้ บริษัทฯจะ
พิจารณาเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหลงตางๆ โดยการเปรียบเทียบราคา เจรจาตอรอง และพิจารณาเงื่อนไขการจัดสงที่เกี่ยวของ 

นอกจากปจจัยทางดานราคาแลวยังขึ้นกับกําลังการผลิตของผูผลิตดวย  เชน     ผูผลิตในประเทศมีกําลังการผลิตที่ไม
แนนอน  ทําใหในป 2548 บริษัทไดนําเขากระดาษจากตางประเทศมากกวาใชกระดาษในประเทศ เนื่องจากคุณภาพดีกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามบริษัทฯยังคงซื้อวัตถุดิบทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อสํารอง  ปริมาณ
วัตถุดิบและถวงดุลอํานาจการตอรองของผูผลิตวัตถุดิบแตละราย  โดยสวนใหญบริษัทจะสั่งซื้อเปนการลวงหนาประมาณ 3-4 
เดือน 

สําหรับตนทุนกระดาษที่นําเขาที่เปนเงินตราตางปรเะเทศ บริษัทไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงโดยการทํา Forward 
Contract ไวแลวทั้งหมด สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ   ซึ่งมีสัดสวนรวมประมาณ14% ของ
มูลคารวมของวัตถุดิบ ในป 2548 บริษัทไดสั่งซื้อจากบริษัทตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก แตต้ังแต
เดือนกรกฎาคม 2548 เปนตนไป วัตถุดิบจะสั่งซื้อโดยบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ บริษัท 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูจางพิมพ 

 การผลิตขาว (Content)  ทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการผลิตหนังสือพิมพคือ เนื้อหาขาว (Contents)   ซึ่งการไดมาซึ่ง
เนื้อหาขาวนั้นจะตองประกอบดวยขั้นตอนการผลิตขาวที่เปนระบบและการทํางานเปนทีมของกองบรรณาธิการขาว    รวมทั้ง
การพัฒนาบุคคลากรในการจัดทํา และนําเสนอขาวซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการทําส่ือ     ดังนั้นจึงไดมีการอบรมพัฒนา
บุคคลากรอยางตอเนื่อง โดยสามารถทํางานเปนทีมทดแทนกันได เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรซึ่งอาจเกิดขึ้นได
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ในอนาคต        ปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก และ กรุงเทพธุรกิจ Biz week 
ประกอบดวยผูสื่อขาว ผูเขียนขาว บรรณาธิการขาว ชางภาพ Sub-Editor รวมทั้งหมด  686 คน  
  
 
 
 
3.2 สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
            ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการแยกตามบริษัทยอยที่ดําเนินการดังนี้    
 1) บริษัท  เนช่ันบุคส  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  เปนบริษัทยอยที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
ถือหุน 99.99%  ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพเนชั่นบุคส ในการผลิตหนังสือพอคเกตบุคสซึ่งไดรับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและ
สํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศใหเปนผูจัดพิมพและจําหนายผลงานที่มีคุณภาพ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย
แนว  เชน   แนวบริหารธุรกิจ, How-to, ทองเที่ยว, วรรณกรรมเยาวชน   และนวนิยายจากตางประเทศ โดยมีหนังสือ Bestseller 
ที่ผานมาไดแก กนกบาทเดียว, การตลาดเชิงบวก, As the Future Catches You – เมื่ออนาคตไลลาคุณ, Who Say  Elephant 
Can’t Dance – ใครวาชางเตนระบําไมได,  พอสอนลูกใหรวย, สอนเมียใหรวย, สอนเพื่อใหรวย , ชีวิตร่ืนรมย  เปนตน 

 สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ไดรับสิทธิในการแปล, พิมพ และจําหนายจากสํานักพิมพและนักเขียน

ทั้งในและตางประเทศ  ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวขอทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ (ลิขสิทธิ์)   

การตลาด 

 กลยุทธทางการตลาดและการจัดจําหนาย 
 เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเก็ตบุคสอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นบริษัทจําเปนตองคัดสรรผล          
งานที่มีคุณภาพ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อนําเสนอใหผูอานไดรับความพึงพอใจสูงสุด โดยผลิตภัณฑที่นําเสนอนั้น       
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งแนวบริหารธุรกิจ, How-to, ทองเที่ยว, วรรณกรรมเยาวชนและนวนิยายตางประเทศ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมุงเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดงานเปดตัวหนังสือ โดย
ใหผูอานไดพบกับนักเขียนอยางใกลชิด การเขารวมงานมหกรรมหนังสือแหงชาติ รวมทั้งจัดการจัดกิจกรรม Nation Books 
Award ซึ่งเปนโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตรและแฟนตาซี และการจัดเนชั่นสัญจรตามมหาวิทยาลัยตางๆ 
นอกจากนี้บริษัทยังเปดโอกาสใหนักเขียนสมัครเลนสามารถ post เร่ืองสั้นหรือบทความของตนเองใน Web ของบริษัท  
www.nationbook.com หรือสงมาทางไปรษณีย ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดแสดงความสามารถดานการเขียน  
และในอนาคตอาจจะมีโอกาสไดรวมงานกับบริษัทโดยรวบรวมจัดพิมพเปนหนังสือตอไป 

สําหรับผลิตภัณฑของบริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด สวนใหญจําหนายผานเอเยนต และบริษัท     ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีชองทางจําหนายที่กวางขวางและหลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อ
สินคาไดทั้งทางไปรษณียและอินเตอรเน็ตโดยผานเวบไซด  www.nationbook.com  ซึ่งใหสวนลดเปนพิเศษแกผูสั่งซื้อ  และ
เปนการเพิ่มชองทางสําหรับลูกคามากยิ่งขึ้น 

 
 
ลักษณะของลูกคา 

 เนื่องจากพ็อคเก็ตบุคสของบริษัทมีหลากหลายแนวจึงสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุม  
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ภาวะการแขงขัน 
 เนื่องจากในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเก็ตบุคสเปนจํานวนมาก  จึงทําใหเกิดการแขงขันกันสูง  ดังนั้นเนื้อหาสาระภายใน

เลมจึงเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซื้อของผูอาน อยางไรก็ตามบริษัทมีขอไดเปรียบคูแขงขัน  เนื่องจาก 
 -  กลุมเนชั่นไดรับความนาเชื่อถือและยอมรับจากกลุมผูอานมาโดยตลอด   

-  บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับนักเขียนและสํานักพิมพทั้งในและตางประเทศ  โดยไดรับลิขสิทธ์ิ Bestseller จากทั่ว
โลกเชน As The Future Catch You, Who say elephant can’t dance, เจาะจุดแข็ง ฯลฯ   

-  ชองทางการจัดจําหนายผานพันธมิตรทางการคา  Se-Ed  และเอเยนตรวมทั้งรานหนังสือในหางสรรพสินคาทั่ว 
ประเทศ   

- สื่อที่เพียบพรอมของกลุมเนชั่น ซึ่งชวยในการโฆษณาประชาสัมพันธกระจายสูกลุมเปาหมายเพื่อใหไดรับการตอบ
รับอยางสูงสุด 

คูแขง 

 ผูผลิตหนังสือพอคเกตบุคสที่ทําแนวเดียวกับบริษัทไดแก อัมรินทรพร้ินติ้ง, นานมีบุคส, มติชน เปนตน 
 

 การผลิตและวัตถุดิบ 
 บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีตนทุนสวนใหญเปนคาลิขสิทธ์ิและการคาใชจายในการพิมพ  โดยในป 
2548 ไดวาจางให บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดดําเนินการผลิต
อีกทอดหนึ่ง ดังนั้นรายละเอียดในสวนของการผลิต  การจัดหาวัตุดิบ และผูจําหนายวัตถุดิบไดกลาวไวในสวนของสายธุรกิจ
โรงพิมพ 
 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-ไมมี- 
 

 
 2) บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุนระหวาง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป            

จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท เอ็กมอนท อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง เอ/เอส จากเดนมารค โดยเริ่มเปดดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 
2541    ในการเปนผูผลิตและจําหนายส่ิงพิมพเพื่อการศึกษาและบันเทิงหลายประเภท โดยส่ิงพิมพที่ไดรับลิขสิทธิ์จาก
ตางประเทศ   เชน  Disney, BBC,  Barbie เปนตน และยังเปนผูไดรับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจําหนายหนังสือการตูนยอดนิยม
จากญี่ปุน เชน Doraemon, Dragon Ball, Crayon Shinchan เปนตน  
 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดของลิขสิทธิ์แตละราย  ระบุรายละเอียดในสวนของทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ที่ใชในการ

ประกอบธุรกิจ 
 

การตลาดและภาวะการแขงขันการผลิตและจําหนายส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา บันเทิง  และ ตางประเทศ 
การตลาด 
1.  กลยุทธทางการตลาด 

กลยุทธดานราคา 
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เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิตผลิตภัณฑเพ่ือการศึกษาและหนังสือการตูนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึง
ตองสรางกลยุทธดานราคาโดยปรับราคาจําหนายผลิตภัณฑใหสามารถแขงขัน กับผูผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดได โดยการสราง
กลยุทธในการจูงใจเชน  จัดจําหนายสินคาเปนชุดราคาพิเศษ หรือใหสวนลดพิเศษสําหรับสินคาบางกลุมโดยจะรับของ
สมนาคุณเพิ่มเติม เปนตน 

กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 
ผลิตภัณฑเพ่ือการศึกษาและหนังสือการตูนเปนผลิตภัณฑสําหรับเยาวชน บริษัทจึงมุงเนนการจัดกิจกรรม       

ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อเปนการสงเสริมการขาย เชน การจัดกิจกรรมนิทรรศการตอตานยาเสพติด, Japanese Festival   การจัด
กิจกรรมเพื่อเปดตัวหนังสือออกใหม, Disney and Me Talent Contest, การจัดมหกรรมกีฬาอนุบาลและประถม,  และการทํา 
Road Show ตามสถาบันการศึกษาตางๆ รวมทั้งการเขารวมงานมหกรรมหนังสือเปนประจําทุกป 

 
กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
บริษัทไดจัดรูปแบบเนื้อหาของสิ่งพิมพเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และสงเสริมความรูดาน

ภาษาอังกฤษ โดยสวนใหญจะเปนสิ่งพิมพ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษ หรือจัดทํานิตยสารเด็กรายเดือนซึ่ง
จะมีฐานสมาชิกตอเนื่องตลอดป เชน "ดิสนียเพ่ือนนอง"  นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมเยาวชน, นิทานเสริมทักษะ เพ่ือเปน
ทางเลือกสําหรับกลุมเปาหมายมากขึ้น 

 
กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
กลุมบริษัท มีชองทางจําหนายที่กวางขวางทั่วประเทศ และมีการสงสินคาโดยตรงไปตามราน Book Store  เชน บีทู

เอส ศูนยหนังสือจุฬาฯ จึงเปนขอไดเปรียบสําหรับบริษัทในการวางกลยุทธดานชองทางการจําหนาย นอกจากนี้ยังมีระบบ
สมาชิก สําหรับหนังสือเด็กรายเดือน เชน ดิสนียเพ่ือนนอง , Boom Weekly  เปนตน 

 

2. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
ผลิตภัณฑเพ่ือการศึกษาและหนังสือการตูนจะจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนาย (เอเยนต) , ซับเอเยนต    รอยละ 80 

และจะจัดจําหนายโดยตรงแกลูกคาโดยตรงผานระบบขายตรง , สมาชิกประมาณรอยละ 20 

 

3. ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาหลักสําหรับผลิตภัณฑเพ่ือการศึกษา ไดแก สถาบันการศึกษาทั่วไปและผูอานรายยอยซึ่งจําหนายผานแผงราน 

และรานหนังสือทั่วไป รวมทั้งลูกคาที่รับสมาชิกตอเนื่องของนิตยสารรายเดือน 
 
ภาวะการแขงขัน 
ปจจุบันมีผูผลิตผลิตภัณฑเพ่ือการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  โดยมีราคาเปนปจจัยสําคัญเนื่องจากกลุมลูกคาเปาหมายสวน

ใหญเปนเยาวชนซึ่งยังไมมีรายไดเปนของตนเอง อยางไรก็ตามแนวโนมในอนาคตคาดวาตลาดจะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากคน
รุนใหมมีการศึกษาที่สูงขึ้นและใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรูของบุตรหลานมากขึ้น โดยบริษัทมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขันดังนี้ 
        -   ชองทางการจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายของกลุม ไดแก เอเยนต, ซับเอเยนต แผงรานของกลุมเนชั่น 
        -   ชองทางการจัดจําหนายผานพันธมิตรทางการคาเชนรานหนังสือ Se-Ed , การรวมจําหนายผานบัตรเครดิตตาง ๆ 
       -   บริษัทไดรับลิขสิทธิ์การพิมพและการจัดจําหนายที่ถูกกฎหมาย และมีผูรวมคาที่มีความเชี่ยวชาญดานตลาดหนังสือ          
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               เด็ก คือ Egmont Group แหงเดนมารค 
        - บริษัทมีทีมงานบรรณาธิการที่มีความสามารถทั้งกองบรรณาธิการภาษาอังกฤษและกองบรรณาธิการภาษาญี่ปุน 

คูแขงของบริษัทในวงการหนังสือเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็ก มีหลากหลายขึ้นกับแตละผลิตภัณฑ ไดแก    กลุมที่ไดรับ
ลิขสิทธิ์จาก Disney เชน อักษราพิพัฒน เปนตน กลุมที่เปนคูแขงทางดานหนังสือการตูนญี่ปุน ไดแก วิบูลยกิจ, สยามสปอรต
พับลิชชิ่ง เปนตน อยางไรก็ตามจากการที่กลุมบริษัทมีการติดตอและสัมพันธที่ดีกับ เอเยนต และแผงรานหนังสือทั่วประเทศ 
และมีการขายสมาชิกหนังสือกิจกรรมสําหรับเด็กและหนังสือการตูน ซึ่งถือเปนขอไดเปรียบและแตกตางจากคูแขงรายอื่น ๆ  
 

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 
  สวนของการผลิต, กําลังการผลิต, วัตถุดิบ ของการผลิตสิ่งพิมพเพ่ือการศึกษาและบันเทิง ซึ่งดําเนินธุรกิจโดย

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด และ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  ไดวาจางให บริษัท เนชั่น มัลติมีเดยี 
กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูดําเนินการจัดพิมพ  ดังนั้นรายละเอียดของการ
ผลิต กําลังการผลิต วัตถุดิบ และการจัดหาวัตถุดิบ ไดกลาวไวแลวในสวนของสายธุรกิจโรงพิมพ ซึ่งตนทุนหนังสือสวนใหญ
เกิดจากคาใชจายในการพิมพ 

 
 
             3)  บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุน 98.70 % 
โดยเปนสายธุรกิจที่จําหนายผลิตภัณฑทางการศึกษาโดยไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ ไดแก English For You เปนตน และ
ดําเนินธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ  

 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ แบงเปน 3 กลุม คือ 
 1. ภายใตแบรนด Direct English คือ ศูนยฝกฝนภาษาอังกฤษที่ไดรับการออกแบบใหทันสมัย โดยมีหลักสูตรที่
เหมาะสมสําหรับผูเรียนตั้งแตระดับตนถึงระดับสูง  ซ่ึงคิดคนขึ้นจากการนําขอดีของการฝกฝนภาษาอังกฤษในสถาบันสอน
ภาษา และการฝกฝนดวยตัวเองมาผสมผสานกัน ดวยระบบการเรียนแบบ Assisted Learning คือ การผสมผสานการเรียนผาน
สื่อการเรียนที่หลากหลาย รวมกับการเขาชั้นเรียนกับครู พรอมฝกฝนทักษะการพูดและการฟงผานโปรแกรมมัลติมีเดีย  โดย
ผูเรียนสามารถฝกฝนไดดวยตนเองตามสถานที่และเวลาที่สะดวก อีกทั้งมีตารางเรียนที่ยืดหยุนไดเหมาะกับผูใหญวัยทํางาน 
ทําใหผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนและผูเรียนสามารถนําเอาความรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน  
 2. Nation Educational Services คือ หลักสูตรสัมมนาที่เกี่ยวของกับการนําภาษาอังกฤษเขามาใชในการบริหาร การ
ขาย และการตลาด มีการวางหลักสูตรใหแตกตาง โดยนําการใชภาษาอังกฤษเขามาเปนสวนหลักของการสัมมนา รวมทั้งมีการ
ปฎิบัติ (workshop) ผสมผสานในหลักสูตร 
 3. บริการจัดฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานในองคกร
ทุกระดับ   
 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
มีอาณาเขตการใหบริการในประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน 

 
กลยุทธทางการตลาด  
 กลยุทธดานราคา 

 กลยุทธดานราคาเปนกลยุทธที่สําคัญในการแขงขันในธุรกิจ  การตั้งราคามีพื้นฐานมาจากตนทุน สภาพตลาดและ
คูแขง โดยแยกราคาเปน 2 ลักษณะคือ ราคาสําหรับลูกคารายบุคคล (Retail) และลูกคาบริษัท (Corporate) 
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กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 
  กิจกรรมสงเสริมการขายเนนการสรางความจดจําในตราสินคา (Brand Awareness)โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ ของ Nation Group การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง และการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายย่ิงขึ้น  เชนการทํา Road Show ตามอาคารสํานักงานตางๆ , โครงการ HR 
FORUM, การจัด Summer Camp ใหแกเด็กอายุ 13-19 ป เพื่อไปศึกษาตางประเทศในชวง Summer  
 

        
 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

Direct English มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส ศูนย Direct English ตนแบบไดเปดดําเนินการเปนแหง
แรกที่ชั้น 1 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด เมื่อเดือนสิงหาคม 2544 ปจจุบันเปดหนวยแฟรนไชสซีแลว 5 ศูนย คือ ใน
กรุงเทพฯ 4 ศูนย และ เชียงใหม 1 ศูนย  

 
ลักษณะของลูกคา 
กลุมเปาหมายหลัก - ผูหญิง ผูชาย อายุระหวาง 24 - 50 ป ที่อยูในวัยทํางาน และตองการเพิ่มพูน ความรูและฝกฝน

การใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนกับหนาที่การงาน และชีวิตประจําวัน 
กลุมเปาหมายรอง - ผูหญิง ผูชาย อายุระหวาง 16-23 ป นิสิต นักศึกษาที่ตองการเตรียมความพรอมและ  ฝกฝนการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาตอและสมัครงาน 
 
ภาวะการแขงขัน 
ผูเรียนสวนมากของบริษัทจะเปนกลุมคนทํางาน ที่สามารถเลือกเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษไดเอง ทําใหสะดวกแก

ผูมาเรียน ซึ่งเปนขอไดเปรียบเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใหบริการประเภทเดียวกันในตลาด ที่ผูเรียนตองไปเรียนตามเวลาที่ไดจัดไว
แลว 

จุดเดนของ Direct English คือการที่อยูในเครือของ Nation Group ทําใหลูกคาเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะใชบริการ 
สามารถใชสื่อหลากหลายในเครือ Nation Group ในการโฆษณาประชาสัมพันธไดดวยตนทุนที่ตํ่ากวาคูแขง 
มีฐานลูกคาที่ใหญในเครือ Nation Group ทําใหสามารถทําการตลาดกับกลุมเปาหมายไดสะดวกขึ้น 

  
 
4) ธุรกิจตัวแทนโฆษณาและจัดจําหนายใหส่ิงพิมพตางประเทศในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน   

ในป 2548 ธุรกิจจัดจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศดําเนินการโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด(มหาชน) โดยมี
ผลิตภัณฑ คือ The Asia Wallstreet Journal  และ The Yomiuri  Shimbun รวมทั้งนิตยสารตางประเทศ ไดแก Fortune, Time 
Magazines, Business Week เปนตน   ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนลูกคาระดับนักธุรกิจ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศโดยมี
การจําหนายผานระบบ สมาชิก, วางราน , สายการบิน และโรงแรม   โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนเปนสัดสวนของปริมาณการ
จัดสงและจําหนาย และคอมมิชชั่นจากการขายสมาชิก 

 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทรวมทุน คือ บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น  อินฟอรมเมชั่น  เซอรวิส  จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนขายโฆษณา
และขายหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน    
  

กลยุทธทางการตลาด 
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  ดานโฆษณา      มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการขายในชวงเทศกาลตางๆ เชน ในเทศกาลปใหม, เทศกาลวันเด็ก
ของญี่ปุน (Children Day) ซึ่งในเดือนมีนาคมเปนเทศกาล Girl Day และในเดือนพฤษภาคมเปนเทศกาล Boy Day โดย 
จะมีการอวยพรในเทศกาลตางๆดังกลาวขางตน  และมีพ้ืนที่สําหรับลูกคาเพื่อซื้อโฆษณา  โดยลูกคาที่สนใจมีทั้งลูกคาเกา และ
ลูกคาใหม เปนตน   
 
 
 
 
 
 
               ดานจัดจําหนาย   

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

2) Bulk โรงแรมสายการบิน  เปนการขายขาดบริษัทไดรับคาบริการจากการจัดสง  
3) ดานเอเยนตและวางราน  เปนการใหบริการ วงหนังสือตามรานหนังสือ และเอเยนตตางๆตามที่ลูกคาตองการ 

บริษัทไดรับคาบริการจากสัดสวนการจําหนาย 
 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
สวนใหญประมาณรอยละ 70-80% เปนการจัดจําหนายโดยตรงแกลูกคา ซึ่งผานระบบขายตรง, สมาชิก  
 
ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาหลักของหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun  เปนลูกคานักธุรกิจชาวญี่ปุน ที่ทําธุรกิจในประเทศไทย โดยลูกคา

สวนใหญบอกรับสมาชิกเปนรายเดือน 
 

ภาวะการแขงขัน 
บริษัทฯเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั่วโลกมี 3 สาขา คือลอนดอน ฮองกง และ

ประเทศไทย ซึ่งเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน เนื่องจากมีชองทางการจําหนายผานระบบขายตรง สมาชิก หรือจําหนายผาน
ตัวแทนของกลุม ไดแก เอเยนต และบริษัทไดรับสิทธิ์ในการพิมพและจัดจําหนายที่ถูกตองตามกฎหมาย  
 

การผลิต 
การผลิต The Asian Wallstreet Journal และ The Yomiuri Shimbun ดําเนินการจัดพิมพโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ดังนั้นรายละเอียดการพิมพจะกลาวในสวนของสายธุรกิจ
โรงพิมพ 

3.3      สายธุรกิจโรงพิมพ 
 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
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บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุน 
84.5% ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท ดําเนินธุรกิจใหบริการการพิมพหนังสือพิมพและหนังสืออื่นๆ ไดแก การตูน, พอคเกตบุคส
และนิตยสาร รวมถึงงานพิมพคุณภาพอื่นๆ เร่ิมดําเนินธุรกิจต้ังแตเดือน กรกฎาคม 2548 โดยแบงงานบริการการพิมพตาม
ประเภทเครื่องจักรที่ใชในการผลิตดังนี้ 
  
 1. การบริการรับจางพิมพหนังสือพิมพโดยใชเครื่อง Cold-set Web Offset 

ซึ่งรับงานพิมพจาก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนหลักต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2548   ไดแก 
หนังสือพิมพ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ ,The Nation , กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  หนังสือพิมพตางประเทศไดแก Asian Wall Street 
Journal และ Yomiuri Shimbun  หนังสือรายปกษและรายสัปดาห – เนชั่นจูเนียรและเนชั่นสุดสัปดาห และคาดวาจะสามารถ
รับงานจากบุคคลภายนอกมากขึ้นไมวาจะเปนจะเปนตําราเรียนและ Brochure ตางๆ    

 
2. การบริการรับจางพิมพนิตยสาร พ็อกเก็ตบุคส  และงานพิมพตางๆ  
ซึ่งรับงานพิมพจากบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดแก สิ่งพิมพเพ่ือการศึกษา

และบันเทิง  พ็อกเก็ตบุคส  และนิตยสารตางๆ ของบริษัทในเครือเชน Hair ,Wall Paper, Bazaar เปนตน 
ในป 2548บริษัทไดติดต้ังเครื่องพิมพ Commercial Heat-set Web Offset ที่สามารถพิมพงานไดในปริมาณสูง  เพ่ือให

บริษัทมีความสามารถในการรับงานพิมพจากภายนอกไดเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะเปนงานประเภท โบวชัวร, Newsletter หรือแคตาลอก 
ของบริษัทตางๆ เปนตน 
 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 -ไมมี- 
 

กลยุทธทางการตลาด 
ใหบริการงานดานการพิมพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร โดยการใชเครื่องจักร,อุปกรณ และเทคโนโลยีการพิมพที่

ทันสมัยจนถึงการบริการจัดหีบหอ และระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการการพิมพใหดียิ่งๆขึ้น โดยทีมงานที่
มีประสบการณดานการพิมพมานานกวา 34 ป 

บริษัทไดขายหุนบางสวนใหแกพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ทั้งนี้ไดคํานึงถึงกลยุทธในการใชทรัพยากร 
และการลงทุนที่คุมคา โดยพันธมิตรเหลานี้ไมตองลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่ม แตมาลงทุนบางสวนในดับบลิวพีเอส แลวสงงาน
พิมพใหแกดับบลิวพีเอส   ซึ่งจะทําใหทั้งดับบลิวพีเอสและพันธมิตรไดประโยชนรวมกันทั้ง 2 ฝาย   ขณะนี้บริษัทยังคงหา
พันธมิตรทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชน และเพิ่มรายได แกองคกรเพิ่มเติมตอไป 

นอกจากนี้ บริษัทยังรวมกับบริษัทแม (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน))ในการใหบริการเพิ่มเติมที่โรง
พิมพอื่นไมสามารถทําได คือบริการดานการจัดสง ถึงลูกคาตามบานหรือสงถึงเอเยนตหนังสือ เพื่อบริการลูกคาอยางครบวงจร 

 
ลักษณะของลูกคา 
ในป 2548 ลูกคาสวนใหญประมาณ 95 % คือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ โดยใน

ป 2549 จะมีการรับงานพิมพจากพันธมิตรและลูกคาภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานพิมพที่มีปริมาณสูงและตอเนื่อง เชน 
Catalogue สินคา, Direct Mail, โบชัวรสินคาจาก Super Store เปนตน 
 

ภาวะการแขงขัน 
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เนื่องจากบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด มีศูนยการพิมพครบวงจรและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ไดแก เครื่อง
พิมพเวป (Cold-set Web Offset) หรือ เครื่องพิมพชีท (Sheet Machine) และเครื่องพิมพคุณภาพและความจําสูง (Commercial 
Heat-set web Offset) รวมทั้งมีเครื่องจักรที่ใหบริการในการจัดหีบหอรูปเลมอยางครบวงจร  ซึ่งในธุรกิจประเภทเดียวกันมีเพียง 
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพร้ินต้ิง และบริษัท ไซเบอรพร้ินท เทานั้น  
 

เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 
สําหรับธุรกิจการบริการงานพิมพ มีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแบงเปน 3 ประเภทคือ 

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

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

 
การผลิตหนังสือการตูนและพ็อกเก็ตบุคส 
โดยใชเครื่องจักรประเภท Sheet Machine ซึ่งปจจุบันบริษัทฯมีเครื่อง Sheet Machine จํานวน 3 เครื่อง โดยมีกําลังการ

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

 
กําลังการผลิตนิตยสารและงานพิมพที่มีปริมาณการพิมพสูง 
 ใชเครื่องจักรประเภท Commercial Heat-set web offset ซึ่งบริษัทมีจํานวน 1 เครื่อง มีกําลังการผลิต 50,000 รอบตอ

ชั่วโมง ซึ่งพิมพ2ดานเทากัน  โดยใชการผลิต 2 กะ ๆละ 8 ชั่วโมง คือชวงกลางวัน 8 ชั่วโมง และกลางคืน 8 ชั่วโมงและเวลาพัก
เครื่องอีก  8 ชั่วโมง  ในป 2548 บริษัทใชกําลังการผลิตประมาณ 20-30% ของกําลังการผลิตทั้งหมด ในป 2549 คาดวาจะเพิ่ม
เปน 50-70 % 

 
ปจจุบันโดยเฉลี่ยโรงพิมพแบงการทํางานเปน 2 กะ กะละ 8 ชั่วโมง  และใชเวลาในการพิมพเฉลี่ยวันละ 12 ชั่วโมง โดย

มี  ตารางเวลาสลับการทํางานของเครื่องพิมพ ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีพนักงานในสายธุรกิจการพิมพรวมประมาณ  202  
คน  

 
 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือพิมพและนิตยสารแบงไดดังตอไปนี้ 
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                                                หนวย : รอยละของมูลคาวัตถุดิบรวม 
วัตถุดิบ ผลิตหนังสือพิมพและนิตยสาร 
กระดาษหนังสือพิมพ 76% 
 กระดาษนิตยสารและการตูน 10% 
หมึกพิมพ 6% 
เพลท 4% 
ฟลม 3% 
อื่นๆ ( เชน น้ํายาลางฟลม, น้ํายาลางเพลท) 1% 
รวม 100% 

 
 
โดยในป 2548 วัตถุดิบสวนใหญ คือ กระดาษหนังสือพิมพ ซึ่งบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) จะเปนผู

สั่งซื้อเอง (ดูรายละเอียดจากกลุมธุรกิจสิ่งพิมพ) สวนวัตถุดิบอื่นๆ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดหาวัตถุดิบ 

 
แหลงที่มาของวัตถุดิบ 

  วัตถุดิบที่สําคัญ คือ กระดาษนิตยสารซึ่งสวนใหญบริษัทฯสั่งซื้อจากผูผลิตในประเทศเปนหลัก เชน  บริษัท ผลิตภัณฑ
กระดาษไทย จํากัด, บริษัท กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) , บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร จํากัด เปนตน            โดยผูจําหนาย
กระดาษดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของทั้งในทางตรงและทางออมกับบริษัทหรือผูบริหาร แตจะพิจารณาเลือกซือ้จาก
การเปรียบเทียบราคาและความตองการใชงานเปนสําคัญ โดยปจจุบันมีผูจัดจําหนายกระดาษเปนจํานวนมากทําใหมีการ
แขงขันสูง บริษัทฯ จึงไมประสบกับปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ หากสูญเสียแหลงวัตถุดิบบางแหลงไป สําหรับการสั่งซื้อกระดาษ
นิตยสารในปที่ผานมา บริษัทฯไมมีการสั่งซื้อกับรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 50 

        สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ ซึ่งมีสัดสวนรวมประมาณ 14% ของมูลคา       
วัตถุดิบรวม ในป 2548 บริษัทไดสั่งซื้อจากบริษัทตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก โดยไมผูกพันกับราย
ใดรายหนึ่ง 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เนื่องจากการผลิตหนังสือพิมพของบริษัทฯ ใชวัตถุดิบนอยประเภทโดยรอยละ 76 ของวัตถุดิบหลัก คือ      กระดาษ 

สวนที่เหลือเปนวัสดุสิ้นเปลืองไดแก เพลท , หมึก, ฟลม, น้ํายาเคมี  ซึ่งเมื่อผานกระบวนการผลิตแลว บริษัทฯ จะนํามาจําหนาย
ใหแกผูรับซื้อสินคาเกาทั้งหมด ซึ่งตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นบริษัทจึงไมมีวัตถุดิบหรือน้ํายา
เคมีที่ใชแลว เปนมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้บริษัทฯยังอยูภายใตการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน ซึ่ง
ในทุกๆ ป หนวยงานดังกลาวไดเขามาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลวมีความเห็นวาบริษัทไมไดสราง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด 
 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
ไมมี 
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3.3 สายธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียง  

ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
ดานธุรกิจโทรทัศนเปนการดําเนินการของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด  ซึ่งเปนเจาของและผู

ดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล  เปนผูนําในดานการดําเนินการสถานีขาว 24 ชั่วโมง รายแรกของประเทศไทย  โดยมุงเนน
และใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวที่ทันตอเหตุการณ  เจาะลึก และวิเคราะหเนื้อหาอยางเปนกลาง  นอกจากนี้เปนผู
ใหบริการขอมูลขาว (Content Provider)  โดยเปนผูผลิตรายการเพื่อออกอากาศในโทรทัศนสถานีชองตางๆ  ภายในประเทศ 
และผานระบบเคเบิลทีวี ที่เกี่ยวกับขาว สาระความรู และการศึกษา มีรายการทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   โดยในป 
2548  บริษัทรวมผลิตรายการโทรทัศนใหกับสถานีโทรทัศน ชอง 3, ชอง 7, ชอง 9 ชอง 11, และผลิตรายการโทรทัศนใหกับ
สถานีโทรทัศนไททีวีชอง 1, สถานีโทรทัศนทองถิ่น (จังหวัดเชียงใหม) WE TV 9,  และนําภาพบางรายการไปออกอากาศทาง 
NAT TV  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและศักยภาพของเยาวชน จึงไดสราง
สถานีโทรทัศนเพื่อเยาวชนไทย โดยใชชื่อวา Your TV    ทั้งนี้ลักษณะของรายการที่ผลิตแบงออกเปนหลายประเภทดังนี้ 

1.    รายการประเภทรายงานขาวและสนทนาขาว 
เปนรายการขาวที่มีเนื้อหาขาวครอบคลุมเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และธุรกิจ มีการนําเสนอในรูปแบบที่

หลากหลาย บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรายงานขาวสดสําหรับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
หรือสนทนาหรือสัมภาษณผูรวมรายการในประเด็นขาวที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบาย วิเคราะห วิจารณ หรือเสนอแนวคิดใหกับผูชม
รายการ  เชน  รายการเรื่องเดนเย็นนี้   รายการเงินทองของงาย  และรายการผมชอบยามเชา ทางชอง 3  (รวมผลิตรายการ) ,  
รายการขาวเชานี้  รายการลานเจ็ดเศรษฐกิจ  ทางชอง 7 (รวมผลิตรายการ),  รายการชีพจรโลกกับสุทธิ หยุน  รายการชีพจร
โลกวันนี้  และกวนเศรษฐกิจ ทางชอง 9 (รวมผลิตรายการ), BIZ CHANNEL (ผานระบบบรอดแบนด) 

2.    รายการประเภทวาไรตี้และรายการสนทนา 
เปนรายการที่ใหสาระและความรูที่มีความหลากหลายพรอมสอดแทรกความบันเทิง  โดยจะนําเสนอความเคลื่อนไหว

ในเหตุการณสําคัญที่คนทั่วไปสนใจ  หรือเปนรายการที่ใหความรูที่เปนสาระและเรื่องราวพรอมคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
ประสบการณในเร่ืองตางๆ  เชน รายการ E life E business  ทางชอง 9 

3.    รายการประเภทศิลปะ บันเทิง และสารคดี 
เปนรายการที่ใหความรูในเร่ืองที่เกี่ยวกับศิลปะ  บันเทิง  ดนตรี  กีฬา  สังคม และประวัติศาสตร ในลักษณะการรายงาน

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น หรือการสัมภาษณ  เจาะลึกในเรื่องราวตางๆ ของบุคคลในขาวหรือชีวิตประจําวัน   
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4.    รายการประเภทดานการศึกษาพรอมสาระบันเทิง 
รายการดานการศึกษาใหความรูเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว นําเสนอในรูปแบบการบรรยายวิชาหรือติวขอสอบ เกมสโชว 

สอนภาษา พูดคุยหรือถาม-ตอบ หรือนําเสนอความรูพรอมสาระบันเทิง  
5.    รายการขาวเฉพาะกิจและขาวธุรกิจ 
เปนรายงานขาวเกาะติดสถานการณที่สําคัญเกี่ยวกับเหตุการณของบานเมืองในปจจุบันเฉพาะเรื่อง  โดยมีลักษณะ

รายการที่หลากหลายประเภท เชน รายงานขาวสด ขาววิเคราะห สนทนาขาว การสัญจรไปยังสถานที่ตางๆ เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนในทองที่ หรือสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน (Poll) เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการรายงานขาวที่
เกี่ยวของ  โดยบางครั้งมีการรวมมือผลิตรายการโทรทัศนเฉพาะกิจขึ้น เชน  รายงานความเคลื่อนไหวปญหา 3 ชายแดนภาคใต 
นอกจากนี้บริษัทยังรับจางผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธใหแกบริษัทเอกชนทั่วไปในรูปแบบของสารคดีสั้นและขาวความ
เคลื่อนไหวของธุรกิจ   
 
รายการโทรทัศนที่บริษัทผลิตในปจจุบัน ไดแก 

ออกอากาศทาง รายการ 

ชอง TTV 1 Nation Channel  ชองขาว 24 ชั่วโมง  โดยมีรายการทุกประเภทแตเนนรายการขาวและ
สนทนาขาวทุกรูปแบบตามสถานการณ  โดยแพรภาพในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล สําหรับ
ตางจังหวัดรับชมภาพทางชอง ABTV 1  ผานเคเบิ้ลทองถิ่น 

ชอง 3 รายการวิเคราะหสถานการณขาวประเด็นดัง “เร่ืองเดนเย็นนี้”   ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 
17.30 น.–  18.30 น. 

ชอง 7 รายการสนทนาเกี่ยวกับขาวเหตุการณปจจุบัน “จมูกมด” ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 06.30 น.– 
07.15 น.   

ชอง 9   อ.ส.ม.ท. รายการประเภทวาไรตี้ “E life  E business” ทุกวันจันทร – ศุกร เวลา 10.30 น.– 11.00 น. 
รายการวิเคราะหสถานการณตางประเทศ “ชีพจรโลก กับสุทธิชัย หุยน”  ทุกวันจันทร เวลา 
22.00 น. -23.00 น. และรายการ “ชีพจรโลกวันนี้”  ทุกวันจันทร - ศุกร  
เวลา 08.00 น. – 08.15 น. 

Your TV รายการทีวีผาน Broadband Internet  ออกอากาศวันละ 24 ชั่วโมง  มีทั้งรายการที่ออกอากาศ
สด และเทป  เปนรายการที่มีเนื้อหาเฉพาะสําหรับกลุมเยาวชนทั้งในเชิงการศึกษา ไลฟสไตล 
และกิจกรรมตางๆ และเปดโอกาสในเยาวชนรุนใหมคิด และทํารายการโทรทัศนเอง 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-   ไมมี   - 
 

การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด 
การผลิตรายการขาวอยางมีคุณภาพ 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพขาว โดยไดมีนโยบายในการรักษาและเพิ่มคุณภาพรายการ

โทรทัศนรวมทั้งเนนจุดเดนในดานความพรอมของทีมงานบุคลากรขาวและฐานขอมูลขาวของบริษัทที่มีอยู  ซึ่งมีผลงานและ
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในดานผูนําการผลิตรายการขาวโทรทัศน   จุดเดนของการผลิตรายการขาวที่มีคุณภาพคือ  ความอิสระ
ของฝายขาวซึ่งไมมีผลประโยชนทางการเมือง หรือผลประโยชนใดๆ ดังนั้น การเสนอขาวจึงมีความเปนกลาง สามารถ
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ตรวจสอบได  และมีรูปแบบการนําเสนอรายการที่หลากหลายเชน รายงานขาวสด สนทนาขาว วิเคราะหขาว เบื้องหนา
เบื้องหลังขาว เกาะติดสถานการณ หรือสอบถามความเห็นประชาชน เปนตน  

การกระจายสื่อและเวลาการออกอากาศ 
บริษัทมีกลยุทธในการกระจายเวลาออกอากาศตามสถานีโทรทัศนตางๆ และเคเบิลทีวีทั่วไป โดยไมผูกขาดกับ

สถานีใดสถานีหนึ่ง  โดยการแพรภาพตามชองทางการออกอากาศนั้นสามารถเขาถึงกลุมผูชมรายการเปาหมายที่กวางขึ้น  ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอลูกคาที่ตองการลงโฆษณาในรายการของบริษัท   
  การเสนอขายที่หลากหลาย 

บริษัทกําหนดรูปแบบการขายโฆษณาใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่ตองการ
จะสื่อขอมูลขาวสารกระจายไปยังกลุมผูชมเปาหมายของรายการโทรทัศนที่ออกอากาศตามสถานีโทรทัศนชองตางๆ เชน เสนอ
ขายโฆษณาเพื่อออกอากาศในรายการเดียวโดยเฉพาะ หรือเสนอขายเปนแพ็กเกจ (Package) คือขายโฆษณา เพ่ือออกอากาศ
ไดหลายรายการ และหลายสื่อในเครือ  นอกจากนี้บริษัทยังสามารถผลิตรายการใหลูกคาไดในหลากหลายรูปแบบ  

 
 
มูลคาตลาดโฆษณาทางโทรทัศน 
จากการสํารวจของนีลเสน มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย)  ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศนพบวาป 2548 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศนมีมูลคารวมประมาณ 5.0 หมื่นลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 56 ของ
คาใชจายโฆษณาผานสื่อทั้งหมด  โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ 6.03 %  เมื่อเปรียบเทียบป 2547    ทั้งนี้หากอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นจะสงผลใหธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศนเติบโตสูงขึ้นดวย  เนื่องจากผูผลิตจะจายงบโฆษณา
ประชาสัมพันธสินคาและบริการเพื่อที่จะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด 

 
มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อโทรทัศน 

 

ที่มา : นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย)  

 
 แนวโนมในอนาคต 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตจะสงผลใหประชาชนหันมาสนใจขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนมากขึ้น โดยมีสถานีโทรทัศนชองตางๆ เปนผูตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ ภายหลังจากการ
แตงต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ใหเปนผูกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรทัศน 
รวมทั้งการดําเนินงานโฆษณาในสื่อโทรทัศนและเคเบิลทีวีของผูประกอบการในปจจุบันและอนาคตมีแนวโนมวาภาคเอกชนจะ
เขามาประกอบธุรกิจโทรทัศนทั้งประเภท Free TV และ Pay TV มากขึ้น  ซึ่งจะเพิ่มโอกาสใหผูผลิตรายการโทรทัศนประเภทขาว
และสาระผลิตรายการใหกับสถานีชองตางๆ มากขึ้น อาจจะสงผลใหเกิดสถานีชองใหมเพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งรายการโทรทัศน
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ประเภทตางๆ มากขึ้น  โดยเฉพาะสงผลใหธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศนมีแนวโนมการเติบโตที่สูงขึ้นในอนาคต  อีกทั้ง
แนวโนมวาผูประกอบธุรกิจเคเบิลทีวีอาจจะขายโฆษณาได ทําใหผูผลิตรายการโทรทัศนมีทางเลือกในการทําตลาดโฆษณา
มากขึ้น   

 
การผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 
ปจจัยหลักในการผลิตรายการโทรทัศนไดแก บุคลากร  คาจางผูจัดรายการ  คาเชาสถานีโทรทัศน   สถานที่ที่ใชในการ

ถายทําและอุปกรณที่ใชในการผลิต เปนตน   
 
บุคลากร 
ปจจุบัน บริษัทมีบุคลากรดานการผลิตทั้งหมดประมาณ 308 คน โดยบุคลากรสวนใหญเปนพนักงานประจําของบริษัท

ซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการพัฒนาและสรางบุคลากรใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง และ
เปนการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม  ดังนั้นหากสูญเสียบุคลากรในสวนใดไปบริษัทจะสามารถจัดหาบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่
แทนไดทันที เนื่องจากมีทีมงานที่มีความพรอมอยูแลวจึงไมสงผลกระทบตอบริษัท สําหรับในกรณีเปนรายการที่ตองอาศัย
บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะดาน บริษัทจะพิจารณาวาจางเปนกรณี  โดยจายคาตอบแทนตามอัตราตลาด   นอกจากนี้การ
ประสานงานที่ดีในการผลิตรายการรวมกับทีมขาวจากสื่อหนังสือพิมพหรือส่ือวิทยุ ภายในกลุมบริษัท ทําใหบริษัทสามารถ
ผลิตรายการโทรทัศนไดอยางมีคุณภาพ  รวมทั้งยังมีความสามารถผลิตรายการเพิ่มขึ้นไดอีกในอนาคตโดยใชทีมบุคลากรที่มี
อยูแลวในปจจุบัน 

คาจางผูจัดรายการ 
ผูจัดรายการสวนใหญเปนพนักงานประจํา โดยบริษัทจายเงินเดือนเปนคาตอบแทนเหมือนพนักงานฝายการผลิตทั่วไป  

ยกเวนผูจัดรายการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จะวาจางเปนกรณีโดยเปนผูจัดรายการอิสระภายนอก (Freelance) 
 
คาเชาสถานีโทรทัศน 
คาเชาสถานีโทรทัศนมีอัตราที่สูงมาก แตปจจุบันบริษัทมีทางเลือกในการออกอากาศมากขึ้น  เชน  สถานีเคเบิลทีวี

ตางๆ เชน  TTV,  เคเบิลทองถิ่น, ดาวเทียม, Broadband, อินเตอรเน็ท, Mobile Phone  อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันมีชอง  
Free TV จํานวนนอยจึงทําใหเกิดการแขงขันระหวางสถานีในการใหเชาเวลา  แตสําหรับบริษัทถือเปน Content Provider ซึ่งไม
ผูกขาดการผลิตหรือรวมผลิตรายการใหกับสถานีใดสถานีหนึ่ง  

 
สถานที่ใชในการถายทําและอุปกรณที่ใชในการผลิต 
เนื่องจากรายการที่บริษัทผลิตสวนใหญเปนรายการขาว วิเคราะหขาว หรือสนทนาขาว ซึ่งสวนใหญมีการเชิญผูที่

เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็นในรายการ  ดังนั้นรูปแบบของรายการและสถานที่ที่ใชในการถายทําจึงไมซับซอน  โดยสวน
ใหญจะใชสถานที่ภายในของบริษัทจัดทําเปนหองสตูดิโอออกอากาศ หรือใชหองขาวในการผลิตรายการ  

 
งานที่ยังไมไดสงมอบ 
ไมมี  -  

ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ และธุรกิจ New Media 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการของวิทย ุ
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ซึ่งบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปเรชั่น จํากัด  ถือหุน 99.99%  โดยดําเนิน

ธุรกิจจัดรายการวิทยุในรูปแบบการรายงานขาวดวนทันเหตุการณ และการวิเคราะหขาว ปจจุบันสถานีวิทยุสวนใหญเปนของ
หนวยงานราชการ เชน อ.ส.ม.ท., กรมประชาสัมพันธ, กรมอุตุนิยมวิทยา, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ ฯลฯ โดยจะ
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เปดประมูลคลื่นวิทยุใหแกผูสนใจทั่วไป โดยผูที่ประมูลไดจะผลิตรายการเองหรือนําเวลาที่ไดมาจัดสรรจําหนายใหแกผูผลิต
รายการที่สนใจตอไป (Subcontract) ซึ่งเงื่อนไขตางๆ ขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองโดยไมมีสัญญาใดๆ เปนขอผูกมัด ลักษณะของ
รายการที่ผลิตแบงออกเปนหลายประเภทไดดังนี้ 

1.  รายการที่นําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจ  
เปนรายการเพื่อนําเสนอขาวสารทั้งในและตางประเทศ และรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจทั้งดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีแหลงขาวในประเทศจากศูนยขาวเนชั่น  และแหลงขาวตางประเทศจาก APTN ประเทศ
อังกฤษ และ SNTV ประเทศสิงคโปร   จึงทําใหสามารถเสนอขาวไดรวดเร็ว ซึ่งเปนขอไดเปรียบในการดําเนินงาน  นอกจากนี้ 
ยังมีการสัมภาษณบุคคลในขาวประจําวัน รายงานขาวตลาดเงิน ตลาดหุน ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย   ทั้งนี้มีขอตกลงในการ
จัดสรรรายไดโฆษณาบางสวนใหแกผูประมูลสถานีวิทยุ โดยมีเงื่อนไขที่บริษัทไมตองชําระคาเชาเวลาสถานี  สําหรับรายการที่
บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ผลิตและออกอากาศ มีดังนี้ 

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

2.   รายการขาวส้ันตนชั่วโมง 
เปนการนําเสนอขาวสั้นทุกตนชั่วโมงทุกวัน (ยกเวนชวงถายทอดขาวจากทางสถาน)ี โดยนําเสนอรายงานขาวสั้นทัน

เหตุการณทุกประเภทซึ่งรายงานจากนักขาวทั่วประเทศ  โดยบริษัทมีรายไดจากการโฆษณา และจะจัดสรรตามสัดสวนที่ไดตก
ลงใหกับผูทีป่ระมูลสถาน ี สําหรับรายการขาวสั้นตนชั่วโมงที่ออกอากาศในปจจุบัน  ไดแก 

ออกอากาศทาง     ลักษณะของรายการ 
สถานีวิทย ุF.M.90.5 Mhz. เปนรายการที่นําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจ 
สถานีวิทย ุF.M.89.5Mhz. 
 

เปนรายการที่มุงเนนการเสนอเพลงไทยสากล โดยมุงเนนกลุมเปาหมายผูรับฟงคือ 
กลุมวัยรุนถึงคนทาํงาน 

สถานีวิทย ุF.M 95.75 Mhz. เปนรายการที่นําเสนอขาวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในปจจบุัน 
และรายงานสายตรงจากชุมชม 

สถานีวิทย ุA.M. 1107 Khz เปนรายการขาวสัน้ตนชั่วโมง 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการของธุรกิจ New Media 

ในป 2548 จะเห็นไดวาสื่อรูปแบบใหม อาทิ โทรศัพทมือถือ และ Broadband Internet ยังคงมีการขยายตัวสูงอยาง
ตอเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา และเตรียมการผลิต Content  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การรับชมขาวสารที่หลากหลายขึ้น  รวมทั้งเพื่อตอบสนองวิถีการใชชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม และความตองการของ
ผูบริโภคโดยผานสื่อใหมๆ เชน Nation News on Mobile  ซึ่งเปนบริการสงขาวผานมือถือในรูปแบบ SMS  และบริการสงภาพ
ขาว หรือเหตุการณตางๆ และรายงานขาวในรูปแบบ MMS นอกจากนี้บริษัทไดรวมมือกับพันธมิตรในสงภาพขาวและรายงาน
ขาวผานเวปไชค เชน  Sanook.com ,  รวมมือกับ TRUE ในการเสนอขาวสาร และรายงานขาวผานชอง  IPTV  ซึ่งเปนระบบใหม
ของ TRUE  เปนตน  บริษัทคาดวาสื่อเหลานี้จะมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทมีนโยบายที่จะทดลองและพัฒนา
ผลิตภัณฑสําหรับสื่อรูปแบบใหมดังกลาวอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค และเพื่อสรางเสริม
ประสบการณ และความไดเปรียบในการเจาะตลาดนี้ในอนาคต 

สิทธิและขอจํากดัในการประกอบธุรกิจ 
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- ไมมี -  
 
การตลาดและภาวะการแขงขัน 
การตลาด 
กลยุทธทางการตลาด 

การผลิตรายการขาวที่มีคุณภาพและทันเหตุการณ 
โดยบริษัทมุงในเรือ่งความรวดเร็วและความถูกตองของขาวและประเด็นที่สําคัญตอเหตุการณประจําวัน (Hot 

Issue) ซึ่งบริษัทไดเปรียบจากการมีฐานขอมูลขาวทีดี่ และผูดําเนินรายการที่มีความเชี่ยวชาญและมีไหวพริบในการสัมภาษณ
แหลงขาวตางๆ  

การกระจายสื่อและเวลาการออกอากาศ 
ปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาเลือกเชาเวลาจากสถานีวิทยุคือ ขอบขายของการกระจายเสียงของแตละสถานีหรือ 

Network ซึ่งในปจจุบันบริษัทสามารถถายทอดเสียงผานดาวเทียมไปยังสถานีตางๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้จะ
พิจารณาถึงลักษณะของรายการและกลุมผูฟงเปาหมายดวย อาทิเชนรายการสรุปขาวในชวงเชาและค่ําสําหรับนักธุรกิจ และ
บุคคลทั่วไป เปนตน  

การเสนอขายแบบแพ็คเกจ 
รูปแบบการขายโฆษณามีความหลากหลายตามลักษณะของรายการและความตองการของลูกคา เชน  อัตราคา

โฆษณาในการสนับสนุนขาวสั้นตนชั่วโมง การโฆษณาเฉพาะรายการ หรือเปนผูสนับสนุนหลักทําใหลูกคามีทางเลือกสามารถ
จัดสรรใหเหมาะสมกับงบโฆษณาที่มีอยู ทั้งนี้บริษัทใหสวนลดสําหรับลูกคาที่ลงโฆษณาในลักษณะ “ผูสนับสนุนหลัก”  และ
สําหรับลูกคาที่มีการเซ็นตสัญญาในระยะยาว  

 
ภาวะการแขงขัน 
ผูผลิตรายการขาวทางวิทยุตองมีความพรอมทั้งดาน ประสบการณ ความชํานาญ บุคลากร เงินทุนและความสัมพันธ

กับภาครัฐบาลหรือเจาของสถาน ี โดยในปจจุบันผูผลิตรายการดานการเสนอขาวใหแกสถานีวิทยุตางๆ ไดแก อ.ส.ม.ท. กรม
ประชาสัมพันธ, สํานักขาว INN, วิทยุเนชั่น, แปซิฟก เปนตน โดยมีการแขงขันเพิ่มขึ้น  ทั้งดานคุณภาพ, ลักษณะรายการ และ
รูปแบบของรายการ การเขาถึงกลุมผูฟงเปาหมาย ซึ่งเปนการแขงขันในลักษณะของกลุมเฉพาะ (Market Segmentation)  โดยมี
แนวโนมที่จะแบงกลุมผูฟงอยางชัดเจนมากขึ้นในอนาคต  ทําใหมีการแยงเม็ดเงนิโฆษณาจากผูดําเนินรายการประเภท
เดียวกัน การนํากลยุทธดานราคามาใชกันมากขึ้น โดยกลุมลูกคาโดยตรงและ Agency จะมีทางเลือกและอํานาจในการตอรอง
เพิ่มมากขึ้น โดยจะเลือกรายการที่มี Rating สูง และเปนชวง Prime Time  

 
 
 
มูลคาตลาดโฆษณาทางสื่อวิทยุ 
จากการสํารวจของนีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย)  ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อวิทยุพบวาในป 2548  สื่อ

โฆษณาทางวิทยมีุมูลคาประมาณ 7,055 ลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 8 ของคาใชจายโฆษณาผาน
สื่อทั้งหมด โดยมอีัตราการขยายตวัประมาณรอยละ 2.99 เมื่อเปรยีบเทียบกับป 2547 อยางไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจสือ่วิทยุ
จะขึ้นอยูกบัการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเปนหลัก  
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มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อวทิยุ 
 

ที่มา : นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย) 
แนวโนมในอนาคต 
ภาพรวมของธุรกิจวิทยุมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และคาดวาในอนาคตจะมีอัตราการเติบโตคอนขางคงที่  เนื่องจาก

ธุรกิจวิทยุมีกลุมเปาหมายชัดเจนและคาใชจายคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ   นอกจากนี้ ภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (มาตรา 39, 40 41) ที่มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นวิทยุอยางเสมอ
ภาคและเปดเสรีมากขึ้น จะเปนโอกาสใหผูผลิตรายการที่มีความพรอมในดานบุคลากร ประสบการณ และเงินทุนสามารถเปน
เจาของสถานีไดงายขึ้น ทําใหลดความเสี่ยงจากการเรียกคืนรายการจากเจาของสถานี ในขณะเดียวกันผูผลิตรายการที่ไมได
เปนเจาของสถานีก็จะมีภาระคาเชาเวลาออกอากาศเพื่อการแบงรายไดใหเจาของสถานีลดลง  ทําใหตนทุนการประกอบธุรกิจ
ลดลงและผูผลิตรายการมีอํานาจตอรองมากขึ้น 

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 
ปจจัยหลักในการผลิตรายการวิทยุไดแก บุคลากร และคาเชาสถานีวิทยุหรืออัตราการแบงรายได  
บุคลากร 
กลุมบริษัทมีบุคลากรดานการผลิตรายการวิทยุทั้งหมดจํานวน 40 คน สําหรับแหลงขาวไดบริหารจัดการโดยศูนยขาว

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

คาเชาสถานีวิทยุ 
สําหรับคาเชาเวลาสถานีวิทยุเปนขอตกลงของหนวยงานราชการกับผูประมูลเวลา  โดยผูที่ประมูลเวลาไดจะไปจัดสรร

แกผูเชาชวงตอไปหรือจัดหาผูผลิตรายการในชวงตางๆ  โดยมีขอตกลงเกี่ยวกับการแบงรายไดโฆษณา  สําหรับบริษัทเองถือเปน
ผูผลิตในลักษณะ Content Provider โดยไมผูกขาดกับสถานีใดสถานีหนึ่ง 

ขั้นตอนการผลิต 
กลุมบริษัทเนชั่น ไดมีการรวบรวมขาวสารจากแหลงตางๆ ไวที่ศูนยกลางเรียกวา “สํานักขาวเนชั่น” ซึ่งถือเปนทรัพยากร

ที่สําคัญในการผลิตขาวผานสื่อตางๆ ในกลุมบริษัท  สําหรับขบวนการผลิตขาวสั้นตนชั่วโมงนั้น บรรณาธิการจะทําการคัดเลือก
หัวขอขาว  รวมรวมเรียบเรียงขาวที่จะนําเสนอ และใหผูอานขาวบันทึกเสียงไวในเทปและสงใหสถานีทําการออกอากาศตอไป  
ในสวนของการจัดรายการที่นําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวของเหตุการณ บรรณาธิการและผูจัดรายการจะ
รวมกันคัดเลือกหัวขอที่จะนําเสนอและจัดเตรียมขอมูลสนับสนุน โดยผูจัดรายการจะทําการลงเสียงบรรยายที่สถานีและเผยแพร
ออกอากาศทันที 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

-   ไมมี   - 
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งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-   ไมมี   - 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
  

 บริษัทใหความสําคัญกับหนวยงานวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการฏิบัติงาน และเปนฐานขอมูลที่สําคัญใหกับบริษัทใชในการปรับกลยุทธทางการตลาด  เพื่อรองรับการ
แขงขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมีหนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจโดยเฉพาะคือ ฝายพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development Department) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลความเปนไปไดเกี่ยวกับการขยายธุรกิจ
ที่เกี่ยวของ นอกจากหนวยงานดังกลาวแลวบริษัทยังมีฝายการตลาดที่ติดตามขอมูลทางการตลาดและคูแขงอยางใกลชิด 
โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการลงโฆษณาในสื่อตางๆ และขอมูลการจําหนายหนังสือพิมพในเครือของบริษัทเปรียบเทียบกับ
คูแขง โดยรายงานใหฝายบริหารที่เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลในการปรับกลยุทธทางดานการตลาดให
เหมาะสมตรงกับความตองการของลูกคา สวนขอมูลดานอุตสาหกรรมโฆษณาบริษัทไดรับขอมูลจากบริษัทวิจัยอิสระ
ภายนอก เชน Media Data Resources (MDR) หรือ ACNielsen Thailand เปนตน เพื่อวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของ
อุตสาหกรรม   

 
การแขงขันทางการคาในปจจุบัน ปจจัยที่มีความสําคัญในปจจุบัน คือ ขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

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

 
ในดานบุคลากร ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคา และมีความสําคัญตอองคกร บริษัทไดมีโครงการพัฒนาบุคลากรใน

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

5.1 ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธรุกิจ 

5.1.1 สินทรัพยหลักของบริษัทและบริษทัยอย คือ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรตาง ๆ ที่ใชในการผลิต ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

  มูลคาทางบัญชีของสินทรพัยหลักของบริษัทและบรษิัทยอย 
มูลคาทางบัญชีสทุธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทและบรษิัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 ลักษณะกรรมสทิธ์ิ ทรัพยสนิท่ีใชเปน มูลคาตามบัญชีสทุธิ  (ลานบาท) 
  หลักประกนัการกูเงิน ณ 31 ธ.ค. 48 
ที่ดินและสวนปรบัปรุงที่ดิน เจาของ ไมม ี 601.85 
อาคาร และสวนปรับปรุง เจาของ ไมม ี 1,365.12 
เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ ไมม ี 85.53 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน เจาของ ไมม ี 190.33 
ยานพาหนะ เจาของ ไมม ี 29.96 
สินทรัพยระหวางกอสราง เจาของ ไมม ี 99.27 

รวม เจาของ ไมม ี 2,372.06 

หมายเหต:ุ  
- บริษัทยอยของบริษัททั้งหมด ใชพื้นทีส่ํานักงานใหญของบริษัทเปนสํานักงาน ซึ่งทําการเชาพื้นที่เปนรายป  โดยบริษัทคิด

คาเชาพื้นที่ในอัตราคาเชาถัวเฉล่ียในราคาตลาดจากบริษัทยอยเหลานัน้ ยกเวน บรษิัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) ใชพืน้ที่
ซึ่งเปนของบริษัทเองที่ โรงพิมพ กม. 29.5  

- พื้นที่ของกลุมบรษิัทมีทั้งหมดประมาณ 69 ไร แบงเปนสวนของ บรษิทั เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 45 ไร และ
ของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  ประมาณ 24 ไร 

- อาคารสํานักงานสวนใหญเปนพื้นที่อาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร จํานวนประมาณ 42,716.68 ตารางเมตร ซึ่งมมีูลคาตาม
บัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 1,244  ลานบาท สวนที่เหลือเปนอาคารสํานกังานใหญจํานวน 2 หลัง ที่ถนนบางนา-
ตราด และอาคารโรงพิมพของบริษทัยอยที่ กม. 29  

- เครื่องจักรและอุปกรณสวนใหญเปนของบริษัทยอยคือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ทีใ่ชสําหรับงานพมิพ
หนังสือพมิพ  โดยมมีูลคาทางบัญชี  ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 50.91 ลานบาท  

-  สินทรัพยระหวางกอสรางสวนใหญ คือ คาพัฒนาระบบคอมพวิเตอร   
- เครื่องตกแตง และอุปกรณสํานักงาน สวนใหญ คือ อุปกรณ Electronic ของ บริษัท  เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน 

จํากัด ซึ่งมมีูลคาทางบัญชีประมาณ 88.25 ลานบาท , เครื่องคอมพิวเตอร ,และ เฟอรนิเจอร เปนตน 
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5.1.2    บริษัทและบรษิทัยอยมีทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน (ลิขสิทธ์ิหรอืสิทธิ)์ ท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดทีส่ําคัญ
ดังนี้  

บริษัท เนช่ัน มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. The Yomiuri Shimbun (Japan) 3 ต.ค. 33 ตัวแทนจําหนายและจัดสงในประเทศไทย 
2. The Yomiuri Shimbun (Japan) 3 ต.ค. 39 บริการดานการพมิพในประเทศไทย 
3. The Yomiuri Shimbun (Japan) 1 พ.ค. 37 สิทธใินการขายพืน้ที่โฆษณาในหนงัสือพมิพที่

พิมพในประเทศไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต) 
4. The Asian Wall Street Journal of Dow Jones 
Publishing Company (AWSJ) 

23 ต.ค. 30 บริการดานการพมิพ และเปนตัวแทนจําหนาย
และจัดสงในประเทศไทย 

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

บริษัท เนช่ัน มัลตมิีเดีย กรุป  จํากัด (มหาชน)  

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

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

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

3. Time Inc. 1 ส.ค. 42 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ Time, Fortune 
4. Reader's Digest (Thailand) Ltd. 1 ก.ค. 43 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ Reader’s Digest 

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

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

Auto 
6. Emit Asia (Thailand) Co., Ltd. 1 ก.พ. 48 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ The Economist 

บริษัท เนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. Sanrio (H.K.) 1 ต.ค. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ

สิ่งพมิพ ไดแก Sanrio 
2. The Walt Disney (Thailand) Co., Ltd. 1 ก.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือและ

สิ่งพมิพภายใตลิขสิทธ์ิ  Disney  
3. Warner Bros.  1 พ.ย. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือและ

สิ่งพมิพภายใตลิขสิทธ์ิ Warner Bros. ไดแก 
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Scooby-Doo 
ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 

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

5. B.B.C. Worldwide Limited 1 ม.ีค. 46 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือการตูน
ในเครือ B.B.C. ไดแก  Dinosaurs   

6. Wendy Pye Publishing Ltd. 6 ม.ค. 47 / 
27  ก.ค. 47  

ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือ ไดแก
The Nature Library Series 

7. Kingfisher Publications Plc 1 ม.ีค. 47/ 
24  ส.ค. 48 

ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
สิ่งพมิพ ไดแก 1,000 Years of  Famous People 

8. Scholastic Ltd. 6 พ.ค. 47 / 
1 ม.ิย. 48 / 
1 ม.ค. 48  

ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
สิ่งพมิพ ไดแก Airy Fairy, Glostly teas, The 
Chills series, Disastrous-Dez และ Pickle Hill 
Primary 

9 Telescreen BV 1 ม.ีค. 47 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือ ไดแก 
Han Christain Anderson – The Fairytaler 

10. Casterman 14 พ.ค. 47 ผูผลิต ผูพมิพ และ จัดจําหนายหนังสือ และ 
สิ่งพมิพ ไดแก Tin Tin 

11. Egmont Franz Schneider Verlag 33 ม.ิย. 47 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือ ไดแก 
No Boys 

12. Editions Larousse 15 ธ.ค. 47 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือ ได Mes 
Petites Encyclopedia 

13. Allegra Publishing 26 ก.ค. 48 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือ ไดแก 
My Money 

14. Parramon 15 ก.ค. 48 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือ ไดแก 
My name is 

15. Egmont UK Limited 4 เม.ย. 48 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือ ไดแก 
Captain Fact’s Series 

บริษัท เนช่ัน  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

สิทธิในการผลิต , พมิพ และจัดจําหนาย สิ่งพมิพตางประเทศทีส่ําคัญไดแก 
ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 

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

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

3. Kodansha 31 ก.ย. 37 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Chobits, Speed King , Kigochan Smile ฯลฯ 
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ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
4. Futabasha  30 เม.ย. 38 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 

ไดแก Crayon Shinchan 
5. Prentice Hall Regent 31 ธ.ค. 39 ใหสทิธิเปนผูผลิตซ้ํา ผูจําหนาย ผูเผยแพรกระจาย

ภาพและเสียงผานสื่อโทรทัศน และวิทยุ ผูทําการ
โฆษณาผลิตภัณฑ 

6. Toei Animation Enterprises Ltd. 12 ม.ค. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายส ีดิจิ
มอน และเมจิเคิลโดเรมี 

7. Shodensha 1 พ.ค. 44 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Paradise Kiss 

8. TIGA Ltd. 25 ม.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสี
มอนสเตอรฟารม 

9 Tsuburaya Chaiyo Ltd. 14 ก.พ. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสี
อุลตราแมน, หนมุานพบ 7 ยอดมนุษย 

10. Vithita Animation  ม.ิย. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายสมุดระบายสีชุด  
ปงปอนด 

11. Chaiyo Production Ltd. 1 ก.ย. 45 ผู ผ ลิต  ผูพิ มพ  และจัด จํ าหน า ยสิ่ งพิ มพของ 
Hyperbottz 

12. Kadokawa 1 เม.ย. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือการตูน เชน 
Brain Power จักรกลลางโลก 

13. Animation International Ltd. 1 ธ.ค. 45 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสีชุด  
Cyborg Kurochan 

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

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

16. Media Factory ก.ย. 46 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนงัสือวรรณกรรม
เยาวชนเรื่อง ชีวิต 150 ซม. 

17. Square Enix ต.ค. 48 ผูผลิต ผูพมิพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Pupuwa 

บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

ตัวอยางลิขสิทธิ์ที่ไดรับในการจัดพมิพ พอกเก็ตบุค ในป 2548  

เจาของลิขสิทธิ์ตางประเทศซึ่งใหสทิธิในการแปล และพิมพเปนภาษาไทย เพื่อจัดจําหนายในประเทศไทย เชน 

ผูใหสทิธ ิ วันทําสัญญา เร่ือง 
James Patterson / William Morris Agency, Inc. 1 ก.พ. 2548 The Big Bad Wolf และ London Bridges 
Octopus Publishing Group 8 ม.ีค. 2548 10- Minute Facelift 
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ผูใหสทิธ ิ วันทําสัญญา เร่ือง 
David Gibbins / Sheil Land Associates Ltd. 14 เม.ย. 2548 Atlantis 
Conville & Walsh Ltd. 29 เม.ย. 2548 Pigtopia 
Harvard Business School Press 27 ม.ิย.  2548 Blue Ocean Strategy 
Berrett-Koehler Publishers, Inc. 29 ก.ค. 2548 The Art of Business 
Orion Books 15  ก.ย. 2548 The Big Book of Su Doku 
Woongjin Thinkbig Coi, Ltd. 21 ต. ค. 2548 Cartoon Economy for Childredn Vol. 1 , 2 
Newmarket Press 30  พ.ย. 2548 Ping : A Frog in Search of a New Pond 
Octopus Publishing Group 15 ธ.ค. 2548 Puppy School , Choosing the Right Dog for you 

ตัวอยางเจาของลิขสิทธิ์ชาวไทยที่ใหสทิธิ์ในการพมิพและจําหนายในประเทศไทย เชน 
ผูใหสทิธ ิ วันทําสัญญา เร่ือง 

นายกนก รัตนวงศสกุล 1 ต.ค.2548 กนกบาทเดียว 
นายอุทัย อนันตสมบูรณ 31 ม.ค. 2548 ยอนรอยเสือ 
นายเบญจะ ชินปญชนะ 7 ก.พ. 2548 ลายมือเศรษฐี 
นางสาวไปรยา ลุนดเบิรก 7 ก.พ 2548 ปู : ไปรยา SUGAR AND SPICE 
นายมตร ีนิพิฐวิทยา และ นายวทิูรย พึงประเสริฐ 28 ก.พ. 2548 อานกอน… รวยถาวรกวา 
นายชนกสุ กาญจนพรพงศ 1 มี.ค. 2548 ดีอะไร ไดอะรี่ มหัศจรรยบันทึกออนไลน 
นายพิษณุ จันทรวทิัน 23 ก.พ. 2548 กงศลุไทยในเมืองลาว 
นางสาวนิศากานต จาดบัณฑิต 8 มิ.ย. 2548 อานแคพริบตา ฝกหมาใหแสนรู 
นายวุฒิกร กุมทุ 31 ก.ค. 2548 ของเลนสังกะสี 
นายคริสโตเฟอร ไรท 31 ส.ค. 2548 ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเขาใจ คนไทยเก็ท 
พลเรือเอก ทวีชัย เลียงพิบูลย 15 ก.ย. 2548 กฎแหงกรรม 
นายวิฑูรย สมิะโชคดี 30 ก.ย. 2548 หัวหนางานมืออาชีพ 

หมายเหต ุ 
- กรณีที่เปนสัญญาลิขสิทธิ์ในลักษณะการใหบริการการพิมพและเปนตัวแทนจาํหนาย และจัดสงจะเปนลิขสิทธิ์

ประเภท Roll-Over หรือมีผลบังคับใชตราบเทาที่ยังไมมกีารยกเลิกจากฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งคาลิขสิทธิ์จะคํานวณ
จากสัดสวนตามยอดขายที่เกิดข้ึนจริง โดยสัดสวนของแตละสัญญาจะแตกตางกันขึ้นอยูกับความนิยมของแตละ
ผลิตภัณฑ 

- กรณีที่เปนสัญญาลิขสิทธิ์ในการแปลและพิมพ Pocket Book จะตกลงอัตราคาลิขสิทธ์ิจากราคาปกตามปริมาณ
การพมิพหรือยอดขายที่ตกลงกัน ซึง่เปนวิธีการคํานวณทั่วไปในธุรกิจ Pocket Book 

 
 
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท 
 ณ 31 ธันวาคม  2548 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจตาง ๆ รวม 517.59 ลานบาท         
แยกเปน ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพมูลคารวม 446.20  ลานบาท  , ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียงมูลคารวม 22.33 ลาน และธุรกิจอื่นใน
กลุมใหบริการขาวสารขอมูล รวม 49.06 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยรวม 498.65 ลานบาท หรือรอยละ 9.14 
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และเงินลงทุนในบริษัทรวม รวม 19.94 หรือรอยละ 0.003   ของสินทรัพยรวม โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนและเขา
บริหารบริษัทดังกลาว   โดยสงกรรมการเขารวมบริหารงาน     

 
 
นโยบายการลงทุน 

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

(1) การลงทุนเพื่อขยายเครือขายธุรกิจหลักใหครบวงจร  โดยบริษัทรวมกําหนดนโยบายและเขาไปมีสวนรวม
ในการบริหาร   ซึ่งแยกเปน 2 กลุมธุรกิจหลักและ 6 สายธุรกิจยอยดังนี้ 
  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
  ประกอบดวยสายธุรกิจ 5  สาย   ดังนี้ 

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย เปนผูผลิตและจําหนาย หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ , กรุงเทพ
ธุรกิจ Bizweek , สํานักพิมพ บิซบุคส 

2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ นิตยสาร    
เนช่ันสุดสัปดาห 

3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น และ เนช่ัน จูเนียร 
  โดยทั้ง 3 สวนธุรกิจรวมกันอยูภายใต บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

4 สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายสิ่งพิมพสําหรับ
เด็กเพื่อการศึกษาและบันเทิงโดยไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศ , ผลิตหนังสือเลมในนามของ
สํานักพิมพเนช่ันบุคส โดยไดรับลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งธุรกิจสอน
ภาษาอังกฤษในนาม Direct English โดยอยูภายในการบริหารงานของบริษัทยอย ไดแก บริษัท 
เนช่ันเอ็กมอนท เอ็ดดูเทนแมนท , บริษัท เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท และ บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอร
เนช่ันแนล 

5 ธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยใหบริการพิมพหนังสือพิมพ และหนังสืออ่ืน ๆ ไดแก การตูน , พ็อคเก็ตบุคส และ
นิตยสาร รวมถึงงานพิมพที่มีคุณภาพอื่น เปนตน 

   ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 
   ดําเนินงานภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด เจาของและผูดําเนินงาน
สถานีขาวเนชั่นแชนแนล และผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตาง ๆ ทั้ง Free TV ไดแก  ชอง 3 , ชอง 7,  ชอง 9, ชอง 11 
และ Sattlelite หรือ Cable TV ไดแก TTV ชอง 1 ซึ่งเปนสถานีขาว Nation Channel 24 ช่ัวโมง , WE TV 9 จังหวัดเชียงใหม 
NAT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผานระบบดาวเทียม นอกจากนี้รวมถึงการดําเนินงานของบริษัท เนช่ัน เรดิโอ 
เน็ทเวอรค จํากัดในการผลิตรายการวิทยุใหกับสถานีตาง ๆ เชน F.M. 90.5, F.M. 89.5 A.M 1107 เปนตน รวมทั้งใหบริการ
ขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม (New Media) อาทิ โทรศัพทมือถือ และ Broadband Internet รายการ Your TV เปนตน  

   ธุรกิจอ่ืนเชน ธุรกิจใหบริการขอมูลขาวสาร ต้ังแตป 2546  บริษัทไดลดขนาดการลงทุนดังกลาวลง โดย
ในป 2548 ไมมีธุรกรรมดังกลาวแลว โดยคงเหลือเฉพาะในสวนสายของการพัฒนา Website และใหบริการขอมูลขาวสารที่
เก่ียวเนื่องของแตละสายธุรกิจขางตน 
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 (2)  การลงทุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 

  ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทที่เกี่ยวของรวม 9.23  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1  ของ
สินทรัพยรวม  โดยในระหวางป 2548  บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ทั้งหมดรวม 46.38 ลาน
หุน  ในราคาตลาดเฉลี่ยหุนละ 5.49 บาท ในขณะที่มีราคาตนทุนที่ไดมาทางบัญชีหุนละ 3.32 บาท ทําใหบริษัทมีกําไรสุทธิจาก
การขายเปนจํานวนเงิน 100.50  ลานบาท    สําหรับนโยบายการลงทุนในอนาคตบริษัทมีแผนกระจายความเสี่ยงในการลงทุน 
โดยหากจําเปนตองลงทุนจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจหลัก (Core Business)  คือกลุมธุรกิจสิ่งพิมพ หรือกลุม
ธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุ โดยบริษัทจะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยการหาผูรวมลงทุน  ในลักษณะบริษัทรวมทุน  เพื่อ
ลดภาระตนทุน และในขณะเดียวกันก็ไดรับความรวมมือ หรือไดงานจากพันธมิตรผูรวมลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อมกีาํไร บริษทักจ็ะ
ไดรับในรูปของเงินปนผลในอนาคต เปนตน 

 
 การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯ จะควบคุมและกําหนดนโยบายของบริษัทยอยโดยจะสงกรรมการของ NMG ไปเปนกรรมการ        ในบริษัท

ยอยจํานวน 3-4 ทาน และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทยอยจะตอง  เสนอเรื่อง
และขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน   สําหรับกรณีที่เปนบริษัทรวม  บริษัทฯจะสง        กรรมการเขาไป
เปนตัวแทนเฉลี่ย 1-2 คน สวนบริษัทอื่นหรือบริษัทที่เก่ียวของ จํานวนกรรมการที่สงไปจะขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของ
บริษัท  
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6. โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 
 จากการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยเปน 6 สายธุรกิจ ประกอบดวย 

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

โดยมีวัตถุประสงคของการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเนนสรางบุคคลากรและกระจายอํานาจให
ผูบริหารรุนใหมมีความคลองตัวและมีอิสระในการบริหารงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และความ
หลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันสถานการณ พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหแกกลุมบริษัทใหสามารถเติบโต
ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยไดแตงต้ังกรรมการอํานวยการที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารในแตละสายธุรกิจ ซึ่งดูแลทั้ง
สวนฝายขาย, กองบรรณาธิการและฝายผลิตที่เกี่ยวของ 

 
ในป 2549 บริษัทยังคงดําเนินการบริหารตามสายธุรกิจอยางตอเนื่อง พรอมทั้งติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของแตละสายธุรกิจในปที่ผานมาวาเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่บริษัทวางไวหรือไม ใน
ขณะเดียวกันบริษัทยังคงประสานความสามัคคีของธุรกิจ (Synergy) ซึ่งเปนจุดแข็งของบริษัทที่มีการรวมมือกันในทุกๆสื่อ
ที่หลากหลายโดยถือผลประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ยังมี แผนการหรือกลยุทธในป 2549 คือการบริหารคาใชจายอยาง
ประหยัดและรัดกุม เพื่อเตรียมความพรอมและรองรับความไมแนนอนในภาวะเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น 
 

นอกจากนี้ ป 2549 เปนปที่บริษัทไดเตรียมความพรอมเพ่ือการเติบโตของสายธุรกิจ โดยกลุมธุรกิจสายสิ่งพิมพ
อันประกอบดวย 3 สายธุรกิจแรก คือ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย, สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไป
ภาษาไทย, สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษและสายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ จะมีความเปน 
Multimedia มากขึ้น และมีความชัดเจนในแตละสายธุรกิจ โดยจะปรับปรุงโครงสรางภายในใหมีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อ
รองรับการเติบโตในอนาคต 
  

ดานสายธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง ในป 2549 คาดวาการแขงขันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นการพัฒนา
คุณภาพรายการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับชม และความรวมมือระหวางสถานีและผูผลิตรายการเพื่อเตรียมตัว
สําหรับการเปดเสรีในอนาคต  โดยการที่จะประสบความสําเร็จไดตองขึ้นอยูกับการทํารายการที่ตรงตามความตองการ
ของตลาด และสรางความพึงพอใจใหกับผูชม อันเปนปจจัยที่จะนํามาซึ่งสวนแบงทางการโฆษณาที่เปนตัวสําคัญในการ
กอใหเกิดรายได โดยจะเห็นไดวาสื่อรูปแบบใหม อาทิ โทรศัพทมือถือ และ Broadband Internet ยังคงมีการขยายตัวสูง
อยางตอเนื่อง ซึ่งทางบริษัทเองก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของพัฒนาและเตรียมการผลิต content เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคผานสื่อใหมๆ เหลานี้ เชน Nation New on Mobile ซึ่งเปนการสงขาวผานมือถือในรูปแบบ SMS และ
การเปดตัวรายการทีวีผาน Broadband Internet ภายใตชื่อของ Your TV บริษัทคาดวาสื่อเหลานี้จะมีการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับสื่อรูปแบบใหมเหลานี้อยางตอเนื่อง เพ่ือสราง
ความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค และสั่งสมประสบการณเพื่อสรางความไดเปรียบในการเจาะตลาดนี้ในอนาคต 
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ดานการพิมพ บริษัทไดปรับโครงสรางโดยการแยกสวนการพิมพ (Printing service) ภายในกลุมบริษัทออกมา
เปน บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือหารายไดเพ่ิมจากการับงานพิมพภายนอก รวมทั้งการหาพันธมิตร 
(Strategic Partner) เขารวมทุนเพื่อความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายตอบสนองการเปนศูนยกลาง
การพิมพเพ่ือการสงออกของภูมิภาค และพัฒนาระบบพิมพใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคา รวมทั้งพัฒนา
เครื่องพิมพใหมีระบบที่ทันสมัยเพ่ือรองรับการเติบโตและการแขงขันในอนาคตตอไป  
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
       - ไมมี- 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท  

(1) ทุน 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 2,500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 250 ลานหุน       

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 1,647,479,960 บาท  แบงเปนหุนสามัญจํานวน 164,747,996 หุน       
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท  

(2) หุนกู 

เมื่อวันที ่ 30 พฤษภาคม 2545 บริษัทไดออกจําหนายหุนกูชนิดระบุชือ่ผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมปีระกัน และม ี      
ผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 1,000,000 หุน (NMG055A) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เปนเงนิจํานวน 1,000 ลานบาท ม ี 
กําหนดระยะเวลา 3 ป ครบกําหนดไถถอนวนัที ่ 30 พฤษภาคม 2548 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 ตอป ชําระดอกเบี้ยปละ 2       
ครั้ง  ทุกวันที ่ 30 พฤศจิกายน และ 30 พฤษภาคม ของทุกปตลอดอายุหุนกู โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อชําระคืนเงนิกู 
(Refinancing) และสํารองเปนเงนิทนุหมนุเวียน  ซ่ึงบริษัทไดชําระคนืตามกําหนดครบถวนแลวในวนัที ่30 พฤษภาคม 2548 

ในป 2547 บริษัทไดออกหุนกูจํานวน 1,600 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไปประเภทระบช่ืุอผูถือ ไมดอยสิทธิ  ไม
มหีลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู โดยแบงหุนกูเปน 2 ชุด คือ ชุดที ่1 จํานวน 600 ลานบาท  อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนวนัที่ 
26 กุมภาพนัธ 2550 และชุดที ่2 เปนหุนกูชนิดทยอยคืนเงนิตน จํานวน 1,000 ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวนัที ่26 
กุมภาพนัธ 2552 โดยชําระคืนเงนิตนในวนัที ่26 กุมภาพนัธ 2551 จํานวน 500 ลานบาท และ วันที ่26 กุมภาพนัธ 2552 จํานวน 
500 ลานบาท 

ในการนี้ บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิหุนกู ซ่ึงสวนใหญจะเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวน
ทางการเงินตามงบการเงินรวม อัตราการจายเงินปนผลตลอดอายุหุนกูดังกลาว 

 
(3) พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อ
หุนสามัญชนิดไมมีมูลคาจํานวน 4,351,744 หนวย ใหแกกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษัท (รวม
เรียกวา “พนักงานของบริษัท”) โดยในจํานวนนี้เปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใหกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานบริษัทจํานวน 4 คน รวม 
750,000 หนวย โดยที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่ง (1) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญไดหนึ่ง (1) หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุหา (5) ป และสามารถใชสิทธิไดปละส่ี (4) ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม วันที่ 15 มิถุนายน วันที่ 15 
กันยายน และวันที่ 15 ธันวาคม ของป 2543 ถึงป 2548 (วันสุดทายของการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญนี้ตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 
2548) โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2545 ไดมีการปรับอัตราการใช   สิทธิเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ซื้อหุนสามัญได 1.05 หุน ใน 
ราคา 9.52 บาทตอหุน (เนื่องจากบริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดหมดอายุ
ลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 โดยมีผูสิทธิทั้งส้ิน 3,493,100 หนวย  คงเหลือ 858,644 หนวย ซึ่งคณะกรรมการจะนําเสนอใหกับผูถือ
หุนพิจารณายกเลิกและนํามาจัดสรรใหมตอไป 
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นอกจากนี้ ในการประชมุสามญัประจําปผูถือหุนเมือ่วันที ่ 25 มนีาคม 2545 ผูถือหุนไดมมีติอนมุัติใหออก  ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญชนิดไมมมีูลคาใหกับผูถือหุนเดมิจํานวนไมเกนิ 40,391,588 หนวย แตไดจัดสรรแลวรวม 39,426,525 
หนวย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หนึ่ง (1) หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามญัไดหนึ่ง (1) หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดง
สิทธมิีอายุ หา (5) ป สามารถใชสิทธิไดปละส่ี (4) ครั้ง ในวนัที ่15 มนีาคม วันที ่15 มิถุนายน วันที ่15 กันยายน และวันที ่15 ธนัวาคม 
ของป 2546-2550 โดยใชสิทธิครั้งแรกในวนัที ่ 16 มิถุนายน 2546 และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวนัที ่ 23 สิงหาคม 2550 ณ 31 
ธันวาคม 2548  ใชสิทธิไปแลวจํานวน  411,815 หนวย คงเหลือ 39,014,710 หนวย 

สรุปพนัธะผูกพันของบริษัทในการออกหุนสามัญสําหรับการใชสิทธิดังกลาว ณ 31 ธันวาคม 2548 สามารถจําแนกได   
ดังนี ้

 จํานวนหุนทีส่ํารองไว (หุน) 

1. สํารองเพื่อเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัด ซ่ึงไดรับอนมุัติจากที่ประชมุสามญัประจําปผู
ถือหุนครั้งที ่1/2543  วันที ่ 7 เมษายน 2543 

40,099,075 

2. ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนสามญั ตอ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซ่ึงผานมติที่ประชมุสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที ่1/2545 วันที ่25 มนีาคม 2545  

39,014,710 

รวม ภาระผูกพันการออกหุนในอนาคต 
บวก ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่เสนอขายใหแกกรรมการทีม่ีฐานะเปนพนกังานของบริษัทและ 
พนักงานของบริษัท : 
ครั้งที ่1 ทีห่มดอายุการใชสิทธ ิ เมื่อวันที ่15 ธนัวาคม 2546 
ครั้งที ่2 ทีห่มดอายุการใชสิทธ ิเมื่อวันที ่15 มิถุนายน 2548  
บวก  หุนสามัญคงเหลือจากการรองรับการปรบัสิทธทิี่เสนอขายใหแกกรรมการทีม่ีฐานะเปน
พนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษทัที่หมดอายุของ ESOP1 และ ESOP 2 
บวก ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่คงเหลือจากการจัดสรรใหผูถือหุนเดิม แตไดขออนุมัติจากที่
ประชมุผูถือหุนแลว  
บวก ทนุจดทะเบยีนทีช่ําระแลว ณ 31 ธนัวาคม 2548 

79,113,785 
 
 

489,400 
858,644 
751,700 

 
965,063 

 
164,747,996 

รวม จํานวนหุนทีช่ําระและจัดสรรแลว 
หัก หุนจดทะเบียนของบริษัท 

246,926,588 
250,000,000 

คงเหลือจํานวนหุนที่ยังมิไดจัดสรร 3,073,412 
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8.2 ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบยีน 23  มกราคม 2549  

กลุมผูถือหุน 
 

จํานวนหุนทีถ่ือ รอยละ 

1. นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ 26,143,420 15.87 
2. นาย ธนาชัย ธรีพฒันวงศ 16,158,640 9.81 
3. นายสุทธิชัย แซหยุน 14,600,054 8.86 
4. American International Assurance Co., Ltd. ( 2 accounts ) 13,633,038 8.29 
5. Dow Jones & Company, Inc., New York 12,000,000 7.28 
6. ทวีฉัตร จุฬางกูร 12,000,000 7.28 
7. นายสําเริง มนญูผล 6,068,600 3.68 
8. นายนิวัตน แจงอริยวงศ 4,916,067 2.98 
9.นางสุภาภรณ ชื่นวิจิตร  4,485,878 2.72 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3,305,921 2.01 
บริษัท ศูนยรับฝาก หลักทรพัย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก / อ่ืนๆ 51,436,378 31.22 

รวม 
 

164,747,996 
 

100.00 
 
หมายเหต ุ
กลุมผูถือหุนที่จัดอยูในกลุมเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกัน ไดแก  
นายธนาชัย ธีรพฒันวงศ  
นายสุทธิชัย แซหยุน  
Dow Jones & Company, Inc., New York 
นายนิวัตน แจงอริยวงศ 
โดยมีหุนรวมกัน  47,674,761 หุน หรือคิดเปนรอยละ  28.94  ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด 

 
 
8.3 นโยบายจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสุทธิในแตละป สําหรับบริษัทยอย
ในอดีตที่ผานมายังไมมีการจายเงินปนผล หากในอนาคตมีการจายเงินปนผล คาดวาจะจายในอัตราเดียวกับบริษัทใหญ
คือไมเกินรอยละ 65 ของกําไรสทุธิในแตละป 
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คําอธิบายเพิ่มเติมของโครงสรางการจัดการ 
1. บริษัทไดปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจใหมเปน 6 สายธุรกิจ ประกอบดวย 

1.1 สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย  
-  ผลิตหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  กรุงเทพธุรกิจบิสวีค และสํานักพิมพบิชบุคส 

1.2 สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย  
-  ผลิตหนังสือพิมพคมชัดลึก และเนชั่นสุดสัปดาห 

1.3 สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ    
-  ผลิตหนังสือพิมพเดอะเนช่ัน และเนชั่นจูเนียร 

1.4 สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพ และเสียง  
- เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล  ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในโทรทัศนสถานีตางๆ  และ 
ผลิตรายการวิทยุ, New Media 

1.5 สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
- ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิงสําหรับเด็ก   ผลิตหนังสือในนามสํานักพิมพเนช่ันบุคส     
ธุรกิจสอนภาษาตางประเทศและทักษะการส่ือสาร ตลอดจนธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาใหส่ิงพิมพตางประเทศ 

1.6 สายธุรกิจดานโรงพิมพ  
- ธุรกิจรับจางพิมพ  โดยรับงานพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพ แมกกาซีน หนังสือ Pocket Book ฯลฯ 

 
โดยแตละสายธุรกิจประกอบดวย  กรรมการอํานวยการ (President)  ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของแตละสายธุรกิจ บรรณาธิการ 

(Editor)  ฝายขาย  ฝายการตลาด และฝายจัดจําหนาย 
2.   สายธุรกิจทั้ง 6 สาย  ดูแลภาพรวมโดยกรรมการผูจัดการใหญ  (Group President)  ซึ่งรายงานโดยตรงตอประธาน

เจาหนาที่บริหาร (CEO) 
3.   กองบรรณาธิการแยกตามสื่อข้ึนตรงกับ กรรมการอํานวยการ (President)   สําหรับดานนโยบายการนําเสนอขาวจะ

ปรึกษากับบรรณาธิการเครือเนชั่น (Group Executive Editor) 
4.  หนวยงานสนับสนุนสวนกลางของทั้งกลุมบริษัท ประกอบดวย  กองบรรณาธิการกลาง แผนกการเงิน, บัญชี, เครดิต,  IT  
    Center, ตรวจสอบภายใน, พัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ, ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ,  จัดจําหนาย,  จัดซื้อ, ทะเบียน 
และTraffic ข้ึนตรงกับ กรรมการผูจัดการใหญ  (Group President) 

 
9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท 

โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
คณะกรรมการบรหิาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

คณะกรรมการบริษัท มรีายชือ่ดังตอไปนี ้
 

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง 
1. นายธนาชัย ธีรพฒันวงศ ประธานกรรมการ 
2. นายธนะชัย  สันติชัยกูล รองประธานกรรมการ 
3. นายสุทธิชัย  แซหยุน กรรมการ 
4. นายปกรณ บรมิาสพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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5. นายเชวง จริยะพิสุทธิ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง 

6.นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการ 
8. นายอดิศักด์ิ ลิมปรุงพฒันกิจ กรรมการ 
9. นายนิสสัย เวชชาชีวะ กรรมการ 
10. นายโยธิน เนือ่งจํานงค กรรมการ 
11. นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริหาร มีรายชื่อดังตอไปนี ้

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง 
นายธนาชัย ธีรพฒันวงศ ประธานเจาหนาที่บรหิาร (CEO) 
นายสุทธิชัย แซหยุน บรรณาธิการอํานวยการ  (Editor in Chief) 
นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการผูจัดการใหญ  (Group President) 

 
กรรมการบริหารผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท  โดย 2 ใน 3  คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัท 
 

คณะผูบรหิารระดับสูงของบริษทั ณ ปจจุบัน  มรีายชื่อดังตอไปนี ้

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง 
นายธนาชัย ธีรพฒันวงศ ประธานเจาหนาที่บรหิาร (CEO) 
นายสุทธิชัย แซหยุน บรรณาธิการอํานวยการ  (Editor-in-Chief) 
นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการผูจัดการใหญ  (Group President) 
นายเทพชัย แซหยอง บรรรณาธิการเครอืเนชัน่  (Group Executive Editor) 
นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
นายอดิศักด์ิ ลิมปรุงพฒันกิจ กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพ และเสียง  
นายประเสริฐ เลขะวณิชขจร กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
นางสาวพมิพกาญจน ยันศรีสิริชัย กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย 
นางเกษร ี  กาญจนะวณชิย   กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และ

ตางประเทศ 

พนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2548 มจํีานวน 1,535   คน และบริษัทยอย 8 บริษัท รวม  685  คน 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธ ในภาพรวมของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลใหฝาย

จัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับอนุมัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเปาหมายและตอบสนองผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางยุติธรรม 
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2. คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน  ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

3. คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาและรับทราบรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

4. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางก็ได โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 

5. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ และจะแตงตั้งรองประธานก็ได ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

6. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง ประธานเจาหนาที่บริหาร และจะแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปน กรรมการผูจัดการใหญ  ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและแผนงานตามที่บริษัทกําหนด รวมทั้งติดตามดูแลการปฎิบัติการและผลการดําเนินงาน
ของฝายจัดการใหเปนไปตามแผนงาน และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิผล 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริหาร 

1. มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการ และกําหนดกลยุทธทางธุรกิจใหดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งนําเสนอนโยบาย งบประมาณ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจและแผนงาน ตอคณะกรรมการบริษัท 

2. มีอํานาจอนุมัติ และหรือเห็นชอบแกการดําเนินการใดๆ ตามปกติ และอันเปนการบริหารกิจการของบริษัทเปนการ
ทั่วไป 

3. พิจารณาแนวทาง  นโยบาย  และเปาหมายการลงทุน กอนนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
กําหนดเปนกรอบการดําเนินการใหฝายบริหารนําไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานตอไป 

4.  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจ ซึ่ง
อยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแยง
หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย   ซึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดรับมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเขาประชุมดวยเทานั้น   สวนรายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทใหเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ทางตลาดหลักทรัพย และ กลต. 
กําหนด 

5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

 ทั้งนี้ การไดรับมอบหมายอํานาจดังกลาวขางตน ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําให
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด ตามที่ทาง กลต. กําหนด ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย 
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว 
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คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกลับเขารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง (3 ป) มีผล

ตั้งแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2548 โดยมีนายปกรณ บริมาสพร เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ และ นาย
นิวัตน แจงอริยวงศ เปนคณะกรรมการตรวจสอบและแตงตั้ง นางสาวมัธยา โอสถานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการ  ตรวจสอบ  
โดยในระหวางป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอดสองดูแลใหบริษัทมีงบการเงินที่ถูกตองและครบถวน มี
ระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสอดสองดูแลรายการทางการเงินที่อาจเกิดการทับซอนผลประโยชน  
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดประชุมรวมกับฝายบริหารหลายครั้งในการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางของบริษัท  เพื่อให
บริษัทสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความคลองตัวย่ิงข้ึน  โดยเปดโอกาสใหพนักงานสามารถใชศักยภาพที่มีอยูได
อยางเต็มที่  คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อวาการปรับโครงสรางครั้งนี้เปนการจัดหนวยงานตางๆ อยางเหมะสมกับสถานการณ และ
สภาพการดําเนินธุรกิจ ซึ่งในระยะยาวจะทําใหบริษัทเติบโตไดอยางรวดเร็ว มั่นคง  และทําใหบริษัทมีความมั่งคั่งเพิ่มข้ึน   ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอใหกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติทบทวนหลักเกณฑของคณะกรรมการตรวจสอบวาดวย 
วัตถุประสงค, องคประกอบและการประชุม, บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

บทบาท และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป) ที่ถูกตองและเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของของบริษัท
อยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม  เพียงพอ และมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ 

3. สอบทานใหบริษัทมรีะบบการประเมนิความเสี่ยง, และการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธภิาพ  
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กลต.หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทในการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีภายนอก 

ประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญหาที่
พบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นที่ผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ 

6.  พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล  ประโยชน
ใหมีความถูกตองและครบถวน   

7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากนี้ ในป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบยังไดพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจําปของแผนก
ตรวจสอบภายใน  และทบทวนเอกสารหลักเกณฑวาดวยวัตถุประสงค บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอํานาจของ
แผนกตรวจสอบภายใน เพื่อประกาศใหหนวยงานตางๆ ในบริษัทไดรับทราบ เขาใจ และใหความรวมมือกับแผนกตรวจสอบภายใน
อยางสม่ําเสมอ   

องคประกอบและการประชมุ 

 ในป 2548  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวม 4  ครั้ง  ในแตละครั้งจะมีคณะกรรมการบริหาร  เขารวมประชุม
ดวย  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะตองประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก  ผูตรวจสอบภายใน   
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9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกกรรมการของบริษัท ยังไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยางเปนทางการ   
อยางไรก็ตามบริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี้ 
 
 
วิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัท โดย
ไดพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หรือพิจารณาจากกลุมผูหุนรายใหญ  อยางไรก็
ตามการแตงตั้งกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวย  

นอกจากนี้การแตงต้ังกรรมการจะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 
(1)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ  1 หุนตอ 1 เสียง 
(2)   การเลือกต้ังกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนรายบุคคลหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ทั้งนี้ตามแตที่ประชุมผู

ถือหุนจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือ    หลายคน บุคคลแต
ละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกต้ังจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุน มีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยผู
ถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได 

(3)    บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่     จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานออกเสียงช้ีขาด 

ทั้งนี้การพนวาระตําแหนงของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการซึ่งตองพนวาระทุกป   ตามมติที่
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน แตกรรมการชุดเดิมอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาใหมได  

วิธีการแตงตั้งกรรมการอสิระ 
เกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทีน่อกเหนือจากหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท มหีลักเกณฑในการ

คัดเลือก ดังนี ้ 

1. ตองมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน 

2. ถือหุนไดไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท 

3. ตองไมมีสวนรวมในการบรหิารงานของบริษัท  

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี้หรือลูกหนี้การคา เปนตน   รวมทั้งไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  

5. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท บริษัทในเครือ บรษัิทรวม หรือบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง 
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9.3 คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

9.3.1 คาตอบแทนกรรมการของบริษัท และบริษทัยอยสําหรับ ป 2548 

(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีเปนตัวเงิน 
กรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งส้ิน 11 คน  แบงเปนกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานบริษัท 5  คน กรรมการอิสระ 3 คน และ

กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 3 คน   โดยป 2548 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการอิสระ  (ซ่ึงทําหนาที่เปนกรรมการตรวจสอบ
ดวย) และกรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร รวมเปน 6  ทาน เปนจํานวนเงิน 1.6 ลานบาท  สวนกรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับ
เฉพาะเงินเดือน และโบนัสเทานั้น โดยแยกเปนรายบุคคล ดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนเงิน (บาท) 

1. นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 

2. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 

3. นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 

4. นายนิสสัย เวชชาชีวะ กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 200,000 

5. นายโยธิน เนื่องจํานงค กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 200,000 

6. นายณรงคศักด โอปลันธน กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 200,000  

รวมเปนเงิน 1,600,000 

(ข) คาตอบแทนอื่น ๆ 
-ไมม-ี 

9.3.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสงูของบริษัท สําหรับ ป 2548 

(ก) คาตอบแทนที่เปนเงินเดือนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงในฐานะเปนพนักงานบริษัทฯ 
กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผูบริหารระดับสูงรวม 24 ทาน ไดรับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนัสในป 2548 

เปนจํานวน  113.81  ลานบาท   

   (ข) คาตอบแทนอื่น ๆ 
บริษัทใหเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพของกรรมการที่อยูในฐานะเปนพนักงานของบริษัทและผูบริหารระดับสูงรวม  24  

ทาน ในป 2548 รวม  5.19  ลานบาท 

9.4  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  ในการซื้อขาย

หลักทรัพย โดยบริษัทมีการเก็บรักษาสารสนเทศที่สําคัญที่ยังไมไดเปดเผยไวเปนความลับโดยจํากัดใหรับรูไดเฉพาะผูบริหารระดับสูง
ที่เกี่ยวของเทานั้น นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงตองรายงานขอมูลการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท  ตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   (“ก.ล.ต.”)    และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย  ซึ่งเปนการปองกันการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศ
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ภายใน  และเพื่อปองกันคําขอครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลภายใน ซ่ึงที่ผานมาผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัททุกทานไดปฏิบัติตามกฏเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย มาโดยตลอด 

9.5 บุคลากร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 กลุมบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด  2,220  คน แบงเปนพนักงานของบริษัทจํานวน 1,535            คน  

และพนักงานของบริษัทยอยจํานวน  685 คน   โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 8 บริษัท ในป 2548 ซึ่ง
แบงเปนเงินเดือนและโบนัส เทากับ 493  ลานบาท  และ 18 ลานบาท ตามลําดับ  ในสวนของเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
บริษัทและบริษัทยอยรวมเทากับ 24  ลานบาท 

 
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานทีสํ่าคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา  
 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายสงเสริมในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง   ซึ่งแผนกทรัพยากรบุคคลไดจัดการอบรมสัมมนาใหพนักงาน

ตลอดทั้งป         โดยไดเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถทั้งจากภายในและภายนอกองคกร มาใหการอบรมแกพนักงานอาทิเชน 
การอบรมความรูที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, ภาษาอังกฤษ เปนตน  นอกจากนี้บริษัทไดสงเสริมใหแตละ
หนวยงานจัดต้ังงบประมาณเพื่อการอบรม   วิชาความรูใหกับพนักงาน สําหรับกองบรรณาธิการจะจัดการอบรมนักขาวอยาง
สม่ําเสมอตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาบุคลากรในลักษณะเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง (on the job training)  นอกจากนี้ ในแตละ
หนวยงานจะสงเสริมพนักงานที่มีความรูความสามารถในหนวยงานของตนใหมีความกาวหนาในสายงานอาชีพที่ตนรับผิดชอบ โดย
ใช KPI  (Key Performance Indicators) ในการประเมินผลงานประจําป  

รายงานการปฏบิัตติามหลักการกํากบัดแูลกิจการทีด่ ี15 ขอ  
1. นโยบายเกีย่วกับการกํากับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญและมีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจโดยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอัน
เปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรใหมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความโปรงใส และขีดความสามารถในการแขงขัน และ
เพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุนและผูที่เก่ียวของ โดยคณะกรรมการไดยึดหลักการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทภายใตเงื่อนไขขอกําหนดและบทบัญญัติของกฎหมายและ
ทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานดวยความโปรงใสและเปนไปตาม
นโยบาย พรอมทั้งเสริมสรางกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นโดยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) เพื่อชวยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบในการสอดสองดูแลคุณภาพ และความนาศรัทธา
ของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท 

2. สิทธิของผูถือหุนและผูมสีวนไดเสยี 

บริษัทถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งในสวนของการปฏิบัติตอผูถือหุน
ทุกรายเทาเทียมกัน    โดยไดสงเอกสารเชิญประชุมพรอมแนบรายงานประจําป   และหนังสือมอบฉันทะใหกับผูถือหุนทุกรายที่มี
รายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ใหกับผูหุนกอนการประชุมลวงหนา 10-14 วัน เพื่อ
เปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลดังกลาวกอนการประชุม และประกาศหนังสือพิมพแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระ
การประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษกอนวันประชุม 3 วันติดตอกัน นอกจากนี้ ในแตละวาระการประชุมบริษัทไดมีความเห็นของ
คณะกรรมการเพื่อใหผูถือหุนใชประกอบในการตัดสินใจลงคะแนนในวาระตางๆ  รวมทั้งในหนังสือมอบฉันทะการเขารวมประชุมผู
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ถือหุนของบริษัทไดระบุรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเองได 

การประชุมผูถือหุนป 2548  บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 
ซึ่งจัดขึ้นที่สํานักงานใหญของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 โดยมีกรรมการเขารวมประชุมครบทั้ง 13 ทาน ซ่ึงในการประชุม
ดังกลาวคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นไดทุกวาระ พรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม 

 

3. สิทธิของผูมสีวนไดเสยี 

บริษัทใหความสําคัญในเรื่องสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรม
ไมวาพนักงาน ผูบริหาร ลูกคา เจาหนี้ ผูถือหุน หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  โดยอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่
เก่ียวของเพื่อสิทธิของผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลเปนอยางดีและเปนธรรม  ทั้งนี้สิทธิของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของอ่ืนๆ มี
ดังตอไปนี้ 

 ลูกคา : บริษัทไดตอบสนองความตองการของลูกคาดวยขาวสารที่มีคุณภาพมีความเปนกลาง   
รวมทั้งจัดกลไกและระบบการบริการลูกคา ใหลูกคาสามารถรองเรียนหรือเสนอความคิดเห็น 
เพื่อใหบริษัทสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการใหดีย่ิงข้ึน 

 เจาหนี ้ : บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและขอตกลงที่ไดลงนามรวมกัน 
 คูแขง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน  

หลีกเล่ียงการกระทําที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง 
ชุมชน : บริษัทไดตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมของชุมชน และสวนรวม เชน ใน   ป 

2548 ที่ผานมาบริษัทไดจัดตั้งโครงการคายอาสาพัฒนาชนบท, โครงการบริจาคชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ําทวม 8 จังหวัดภาคใต, โครงการหองสมุดเคลื่อนที่  เปนตน 

 พนักงาน : บริษัทใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงานบริษัทตามความรูความสามารถ  นอกจากนี้ยัง
สงเสริมใหพนักงานไดมีการพัฒนาความรูความสามารถ โดยใหแตละหนวยงานจัดตั้ง
งบประมาณการฝกอบรมรวมทั้งจัดหาสวัสดิการพิเศษ ไดแก การมอบทุนการศึกษาใหแกบุตร
พนักงานเปนประจําทุกป 

4. การประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการของบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่   1/2548 ซึ่ง

จัดข้ึนในวันที่ 25 เมษายน 2548 มีกรรมการเขารวมประชุมตามจํานวน 11 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 13 ทาน     นอกจากนี้ประธาน
ในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอสงสัย, แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ   ไดทุกวาระการประชุม รวมทั้งได
บันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม 
 
5. ภาวะผูนําและวิสัยทศัน 

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนและมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือ
หุน โดยคณะกรรรมการบริษัทไดมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบตอ กลยุทธ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับ
ดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในป 2548 บริษัทไดปรับโครงสรางการ
ดําเนินธุรกิจ โดยแยกเปน 6 สายธุรกิจ ประกอบดวย 
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1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
4. สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง  
5. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
6. สายธุรกิจดานการพิมพ 

โดยมีวัตถุประสงคในการปรับโครงสรางเพื่อสรางบุคลากรและกระจายอํานาจใหผูบริหารรุนใหมมีความ
คลองตัวและมีอิสระในการบริหารงาน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง การแขงขัน และความหลากหลายของกลุมเปาหมายไดทัน
สถานการณ พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหแกกลุมบริษัทใหสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

6. ความขดัแยงทางผลประโยชน 
     คณะกรรมการบริษัทไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ  โดยราคาและเงื่อนไข  เสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอกทุกรายการ สําหรับรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการ 
เหตุผล/ความจําเปน ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป  (56-1)   

7. จริยธรรมธุรกจิ 
 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายสงเสรมิในเรื่องจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบรหิาร และ
พนักงานของบริษทั โดยไดยืดถือเปนแนวทางในการปฏบิัติหนาที่ดวยความสื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏบิติตอบริษัท 
และผูมสีวนไดเสยีทุกกลุม  รวมทั้งการนําเสนอขาว เพื่อรักษาความเปนกลาง และมีอิสระในการเสนอขาว 

8. การถวงดลุของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ปจจุบัน (มกราคม 2549) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 ทาน  ประกอบดวย 
- กรรมการที่เปนผูบริหาร      จํานวน 5  ทาน 
- กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ     จํานวน    3 ทาน 
- กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร     จํานวน    3 ทาน 

ดังนั้น บริษัทมกีรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 27.28  ของกรรมการทั้งคณะ 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ (Chairman) และประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) เปนบุคคลเดียวกัน อยางไรก็ตาม 
เพื่อใหการถวงดุลและเกิดการสอบทานการบริหารงาน โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คนและ    
กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 3 คน รวม 6 คน หรือคิดเปนรอยละ 55  ของกรรมการทั้งคณะ  นอกจากนี้ในชวงกลางป 2548  
บริษัทไดปรับโครงสรางสายธุรกิจใหมเปน  6 สายธุรกิจ   ประกอบดวย  1.สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย  2.สายธุรกิจดานขาว
ทั่วไปภาษาไทย   3.สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ   4.สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  5.สายธุรกิจดานส่ือ
กระจายภาพ และเสียง   6.สายธุรกิจโรงพิมพ   ทั้งนี้เพื่อสรางบุคลากรและกระจายอํานาจใหผูบริหารรุนใหม  มีความคลองตัวและมี
อิสระในการบริหารงาน  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และความหลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันการณ  พรอมทั้ง
สรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหแกกลุมบริษัทใหสามารถเติบโตอยางตอเนื่อง   โดยอยูในกรอบนโยบาย และงบประมาณของบริษัท  
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โดยแตละกลุมธุรกิจมีกรรมการอํานวยการ (President)  ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของแตละสายธุรกิจ โดยขึ้นตรงตอ กรรมการผูจัดการ
ใหญ (Group President) 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
 คาตอบแทนในป 2548 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหาร โดยมีรายละเอียดระบุไวในหัวขอ  เรื่อง 
คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการ  

11. การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดไวลวงหนาในแตละป โดยในป 2548 ไดจัดประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง 
ซึ่งบริษทัจะสงหนงัสือเชิญประชมุพรอมเอกสารประกอบวาระการประชุมใหคณะกรรมการทุกทานทราบลวงหนากอนการประชมุเปน
เวลา  7 วัน  โดยการประชมุแตละครั้งใชเวลา 3-4 ชั่วโมง และบริษัทไดมีการจัดเก็บรายงานการประชมุที่ผานการรบัรองจาก
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหกรรมการสามารถตรวจสอบไดทุกเมื่อ 

 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในป 2548 มีดังนี ้  
  

รายชื่อ 
การประชมุ 

ทั้งหมด (ครั้ง) 
การเขา 

รวมประชุม 
1. นายธนาชัย ธีรพฒันวงศ 5 5 
2. นายสุทธิชัย หยุน 5 5 
3. นายธนะชัย สันติชัยกูล 5 5 
4. นายเชวง จริยะพสุิทธิ ์ 5 5 
5. นายนิวัตน แจงอริยวงศ 5 5 
6. นายปกรณ บรมิาสพร 5 5 
7. นายพนา จันทรวิโรจน 5 3 
8. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพฒันกิจ 5 5 
9. นายนิสสัย เวชชาชีวะ   5 5 

10. นายโยธิน เนื่องจาํนงค  5 5 
11. นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน  (แตงต้ังเมื่อวันที ่ 25 เม.ย. 48) 5 3 
12. นายวันชัย ศรีหริญัรัศม ี(ลาออกจากการเปนกรรมการ ตั้งแตวันที ่1 ม.ค. 49) 5 5 
13. นางวนินี ่หวอง  (ลาออกจากการเปนกรรมการ ตั้งแตวันที ่11 พ.ย. 48) 5 3 

 

12. คณะอนุกรรมการ 
 บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อชวยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบในการ
สอดสองดูแลคุณภาพและความนาเชื่อถือของรายงานทางบัญชี ระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในตลอดจนรายงาน
ทางการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดวัตถุประสงค บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดระบุไวในหัวขอ
เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ  
13. ระบบการควบคมุภายใน  
  คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อชวยงานของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว 
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โดยในป 2548 คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานงบการเงินและรายงาน
ทางการเงินรวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง และมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมโดยไมมีผลกระทบอันเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท  

ในป 2548 ไดจัดประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเปนจํานวน 4 ครัง้ ซึ่งการประชมุแตละครั้งใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมุ ดังนี ้

 
 รายชื่อ การประชมุ 

ทั้งหมด(คร้ัง) 
การเขา 

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

 

14. รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นมาตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผล     วาการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน   เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยอยูภายใตการสอดสองดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบที่
บริษัทไดแตงตั้งข้ึน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลเก่ียวกับคุณภาพรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุมภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  

 

15. ความสมัพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส โดยบริษัทไดต้ังหนวยงานผูลงทุน

สัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทใหกับนักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทราบ 
พรอมทั้งเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหผูลงทุน     และผูที่เก่ียวของทราบ ผานทางสื่อ Online ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ เวปไซดของบริษัท 
www.nationgroup.com   นอกจากนี้ไดรวมกับสมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย ในการจัดประชุมเพื่อพบนักลงทุนและนักวิเคราะห
หลักทรัพยเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานในปจจุบันและในอนาคต อยางสม่ําเสมอ 
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10. การควบคุมภายใน 
 โปรดดูรายละเอียดในหนา 60 เรือ่ง ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงจะอธิบายไวในสวนของรายงานการปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 
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11.  รายการระหวางกัน 
 

บริษัทมรีายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทในกลุม เฉพาะกรณีทีม่ีความจําเปนอันเนื่องมาจากการดําเนนิธรุกิจ ตามปกติทางการคา ที่เกิดขึ้นในระหวางป 2548 
รวมทั้งทีม่ียอดคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2548  โดยรายการทีเ่ปดเผยดังตอไปนี ้เปนรายการระหวางกันระหวางบริษทักับบริษัทยอยมีความเกี่ยวพัน และ/หรือ สนบัสนุนธุรกิจของบริษัทยอย
บริษัทรวมและบรษิัทที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนีส้ิน รายได และคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทและบริษทัยอยเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษทัที่เกี่ยวของกันโดยการมี
ผูถือหุน และ/หรือ  การเปนกรรมการรวมกัน โดยรายการระหวางกันดังตอไปนี้เปนรายการระหวางบริษทัหรือบรษิัทยอย กับบรษิัทที่บริษทัถือหุนนอยกวาหรือเทากับรอยละ 60  แตไมมี
รายการใดที่เกิดขึ้นจากบุคคลทีม่ีความขัดแยงกัน   คือบุคคลที่เกี่ยวของไมไดเปนผูถือหุนรายใหญที่เกนิกวารอยละ 5  ในบริษัททีม่รีายการระหวางกัน  
 
บริษัทหรือบรษิัทยอย กําหนดนโยบายการคิดราคาโดยกําหนดหลักเกณฑดังนี้ 
       นโยบายการคิดราคา 
- รายไดจากการขาย รายไดจากการใหบริการและอื่น ๆ  ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
- ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม     ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
- คาใชจาย       ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
- ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม     ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
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ขอมูลสรปุของรายการระหวางกันที่สาํคัญตามความหมายขางตน มีดังนี้ 
1. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NEE (บรษิัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด)   
โดย NMG   ถือหุน 50.00% ใน NEE และมีความสมัพันธโดย NEE มกีรรมการรวมกับ NMG จาํนวน 3 ทานจากจํานวนทัง้สิ้น 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ 
ระหวางป 

 2548  
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG รับจางพมิพและ เรียกเก็บคากระดาษทีใ่ชในการ
พิมพ และเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางจาก NEE  

 
41.32 

 
27.80 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมคีวามสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิ โดยคาสินคาและการบริการที่       
เรียกเก็บระหวางกัน เปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป  โดย NMG รับจางพมิพ และขายกระดาษให NEE ดังนั้นจึงมีรายการซื้อขายสินคาเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บคาใชจาย
สวนกลางที่เกิดจากการบรหิารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายธุรการ, บุคคล, จัดซื้อ เปนตน ดังนั้น NMG  จึงเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท  

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

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548      
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NP เรียกเก็บคาดูแลพื้นทีส่วนกลาง, Fitness, อาคาร
จอดรถ กับ NMG   

 
39.58 

 
- 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิโดย NP เปนบริษัททีท่ําหนาที่บรหิาร
พื้นทีส่วนกลางของอาคาร Nation Tower, สวนอาคารลานจอดรถ และ Fitness ดังนั้น NP จึงเรียบเก็บคาบริการดูแลสถานที่ขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับอัตราตลาด   
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3.  รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NTR (บริษัท เอ็นพีจ ีเทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด)  โดย NMG ถือหุน 18% ใน NP และ NP ถือ
หุน 99%  ใน NTR  โดย NTR ไมมกีรรมการรวมกับ NMG  

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
คางรับโดย NMG หยุดเรียกเก็บดอกเบี้ยกับ NTR 
ตั้งแตไตรมาส 2/2545  
 NMG รับชําระดอกเบี้ยคางรับบางสวนจาก NTR ใน
ระหวางป 2548 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ป2542 – 2546)  
 

 
 
 

0.40 
 
 

 
 
 

159.97 
 

(169.90) 
 

 
NMG มีรายการดอกเบี้ยและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคางรับตั้งแตป 2538-2545  จํานวน 
194.90  ลานบาท แตบริษัทตั้งคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญในป 2542 , ป 2545  และ ป 2546 แลว 
จํานวน 35.32  ลานบาท  , 104.58 ลานบาท และ  30 ลานบาท ตามลําดับ หรือรวม 169.90  
ลานบาท โดยผานมตจิากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท สําหรับรายการดอกเบี้ยคางรับดังกลาว
เปนรายการขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเปน
แบบลอยตัว เนื่องจากเงินที่ NMG ให NTR  กูบางสวนเปนเงินตราตางประเทศ 

คงเหลือ สุทธิ  (9.93)  

รายการเงินกูยืมระหวางกัน 
1. NMG ใหเงินกูยืมแก NTR ในระหวางป 2539 - 
2545โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 7 จนถึง 31 ม.ีค. 45ไดหยุด
เรียกเก็บดอกเบี้ย ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2545 
2. NMG ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในไตรมาส 
3/2548 จํานวน 167.56 
 

 
- 
  
 
 

(167.56) 

 
438.35 

 
 
 

(167.56) 
 

 
รายการเงินกูยืมคงคาง ณ 31 ธ.ค. 2548 เปนรายการทีเ่กิดขึ้นตั้งแตป 2539-2541 เพื่อใชในการ
ปรับปรุงอาคารโรงแรมของ NTR  ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย NMG ไดเรียก
เก็บดอกเบี้ยมาโดยตลอดตามตนทนุการกูยืมของ NMG + Margin ประมาณรอยละ 1 และได
หยุดเรียกเก็บเมื่อไตรมาส 2 ป 2545  โดยในไตรมาส 3/2548 บริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ จํานวน 167.56 ลานบาทโดยผานมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ให
คงเหลือลูกหนี้คงคางสุทธิตามบัญชีประมาณ 330 ลานบาท เทากันราคาประเมนิทรพัยสิน โดย
ผูประเมินอิสระภายนอก อยางไรก็ตามบริษทัยังอยูระหวางการเสนอขายทรัพยสนิ เพื่อมาชําระ
หนี้คืนแก NMG 

คงคางสุทธิ  270.79  
รวมรายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมสุทธิ  260.86 รายการคงคางจํานวน 260 ลานบาทดังกลาวเมื่อรวมกับสวนที่ NTR คงคางกับบริษทัยอยคือ NI 

อีก 68.14 ลานบาท จะรวมเปนคงคางสุทธหิลังหักสํารองเทากับ 329 ลานบาท 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2548 ไมมีรายการทางการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NTR โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแตป 2544 สําหรับในชวง
ระยะเวลาที่คิดดอกเบี้ยไดคิดตามตนทุนการกูของ NMG บวก Margin ประมาณรอยละ 1  ซึ่งเปนอัตราทีใ่กลเคียงกับอัตราตลาด และเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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4. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ YNIS (บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด) โดย NMG  ถือหุน 44.98% ใน YNIS และมี
ความสมัพันธโดย YNIS มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 2 ทานจากจํานวนทั้งสิน้ 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548    
  (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

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

 
0.87 

- 
0.30 

 
- 

10.00 
- 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล โดยรายการเงินกูยืมนัน้เปนไปตามสัญญาและขอตกลงของผูถือหุน 
ทั้ง 2 ฝาย โดยเริ่มตั้งแต ตุลาคม 2546 และตอสัญญาทุก ๆ ป โดยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป  นอกจากนี้ยังมีรายการการเรียกเก็บคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบริหารงานโดย 
NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายบัญชี เปนตน  ดังนั้น NMG  จึงจาํเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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5. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NPC (บริษัท เนชั่น พริ้นติ้ง คอมเพล็กซ จํากัด) 
โดย NMG  ถือหุน 19% ใน NPC และมีความสมัพนัธโดย NPC มีกรรมการรวมกับ NMG จํานวน 3 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

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

- 
 
 

(35.45) 
 
 

35.45 
 
 

(35.45) 
 

 

รายการดังกลาวเปนรายการคาที่ปรึกษาคงคางมาตั้งแตป 2540 โดย NPC เปนบริษทัที่ตั้งขึ้น
กอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจสาํหรับโครงการโรงพิมพ และไดชะลอโครงการในชวงเศรษฐกิจ
ตกต่ําจนถึงปจจุบนั  โดยคาบริการที่ปรึกษาดังกลาวเปนการใหบริการที่คิดคาบริการตามราคา
ตลาด ณ ขณะนัน้  โดยในไตรมาส 3/2548 ฝายบริหารไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
จํานวน 35.45 ลานบาท โดยผานมติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั 

คงเหลือลูกหนี้สทุธิ  - 0 -  

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2548 ไมมีรายการทางการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NPC โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแตป 2540 และบริษทัไดตั้ง
สํารองครบทั้งจํานวนแลวตั้งแตไตรมาส 3/2548 
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6. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ NT (บริษัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด) โดย NMG  ถอืหุน 19% ใน NT และมีความสัมพันธโดย NT  มี
กรรมการ รวมกับ NMG จํานวน 3 ทาน จากจาํนวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
1. NMG และ NT ไมมีรายการระหวางกันในป 2548 มี
เฉพาะรายการคงคางยกมาตั้งแตป 2540 
2.NMG ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ใน
ไตรมาส 3/2548 จํานวน 34.71 ลานบาท 

 
- 
 
 

(34.71) 

 
34.71 

 
 

(34.71) 

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

รวมคงคางสุทธิ  - 0 -  
รายการเงินใหกูยืม 
1.NMG และ NTไมมีรายการระหวางกันในป 2548 มี
เฉพาะยอดคงคางยกมาจากป 2542  
2.  NMG ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ใน
ไตรมาส 3/2548 จํานวน 3.70 ลานบาท  

 
- 
 

(3.70) 

 
3.70 

 
(3.70 

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

รวมคงคางสทุธิ  -0 -  

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : ในระหวางป 2548 ไมมีรายการคา และรายการเงินกูยืมที่เกิดขึ้นระหวาง NMG กับ NT โดยจํานวนเงินดังกลาวเปนยอดคงคางตั้งแตป 2540 – 2542 และ
ในไตรมาส 3/2548 บรษิัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญครบแลวทั้งจํานวน 



-69- 

 

7. รายการระหวาง NMG (บรษิัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน )) กับ ใน NMK (บริษัท เอ็นพีจี มารเก็ตติ้ง เซอรวิสเซส จาํกัด) โดย NMG  มีความสมัพันธจากการมกีรรมการรวมกับ 
NMK จาํนวน 4 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ 

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลาง และการบรหิาร
จาก NMK 

 
1.89 

 
62.89 

                                                            

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล โดย NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลาง และการบรหิาร จาก NMK 
โดยเรียกเก็บคาบริการในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป  ซึ่ง NMK เปนชองทางการจัดสงหนังสอืพิมพใหสมาชิกผานระบบสายสง  

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

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548       
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลาง และการบรหิาร 
กับ NIC  โดย NIC ชําระให NMG ในระหวางป
จํานวน 11.40 ลานบาท 

 
(11.40) 

 
70.08 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล : กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล โดย NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลาง และการบริหาร กับ NICโดย
เรียกเก็บคาบริการในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ซึ่ง  NIC ใหบริการเกี่ยวกบัการวาจางบุคลากรที่ใชในการผลิตหนังสือแก NMG  
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9.  รายการระหวาง NMG   กับ MM  (บริษัท มีเดีย แมก็เน็ท จํากัด) โดย NMG ถือหุน 19%  และมีความสมัพนัธกับ NMG โดย MM  มกีรรมการรวมกับ NMG จํานวน 1 ทาน จากทั้งสิน้ 4  
ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG เรียกเก็บสือ่โฆษณาและคาใชจายสวนกลางจาก 
MM 

 
4.00 

 
16.19 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :   กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดยคาบริการสื่อโฆษณาที่เรียก
เก็บระหวางกันเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ดังนั้น NMG จึงจําเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท 

10.  รายการระหวาง NMG   กับ MEI  (บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด)  โดย NMG ถือหุน 16.90% ใน  MEI  และมีความสมัพันธกับ NMG โดย MEI มี
กรรมการรวมกับ NMG จาํนวน 1 ทาน จากทั้งสิ้น 4 ทาน  

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
1.NMG เรียกเก็บคาใชจายกอนการดําเนินงานจาก 
MEI 
2. NMG เรียกเก็บคาพมิพ , คาสื่อโฆษณา และ
คาใชจายสวนกลาง 
 

 
- 
 

22.25 

 
46.05 

 
22.25 

 
รายการดังกลาวเปนคาใชจายสวนกลางและคาใชจายกอนเริ่มดําเนินกิจการในป 2546  - 2547  

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :   กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในป 2548 มีความสมเหตสุมผล  โดย NMG เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้ง
เรียกเก็บคาพิมพและคาสื่อโฆษณาระหวางกัน ในอัตราที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป รวมทั้งคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบรหิารงานโดย NMG เชนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝาย
ธุรการ , บุคคล , จัดซื้อ เปนตน  
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11.  รายการระหวาง NI  (บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด)  กับ NTR  (บริษัท เอน็พีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด)   
โดย NMG ถือหุน 99%  ใน NI  สวน NI ไมไดถือหุนใน NTR  และไมมีกรรมการรวมกัน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NI กับ NTR ไมมรีายการทางการคางระหวางกันในป 
2547 มีเฉพาะยอดคงคางที่ยกมาตั้งแตป 2541- 2546 

 
- 
 
 
 

 
68.13 

 
 

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

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :  ในระหวางป 2548 ไมมีรายการคาระหวาง NMG กับ NTR โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแต 2541 -  2546 และเมื่อรวมรายการคงคางกับ 
NTR  ที่ NMG สทุธิ 260.80 ลานบาท ทําให  NTR คงคางกับ NMG และบริษัทยอย รวม 329 ลานบาท  
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12. รายการระหวาง TP (บริษัท ไทยพอรทัล จํากัด) กับ NDM (บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด) 
โดย NMG ถือหุน 99% ใน NDM และ NDM ถือหุน 19% ใน TP หรือเทากับ NMG ถือหุนทางออมใน TP และมีความสมัพนัธกับ NMG โดย TP มีกรรมการรวมกัน จํานวน 1 ทาน จากจํานวน
ทั้งสิ้น 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
1.NDM กบั TP ไมมีรายการทางการคาระหวางกันในป 
2548 กบั TP โดยรายการคงคางดังกลาวยกมาตั้งแตป 
2545-2546 
2. NDM ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
ไตรมาส 3/2548 จํานวน 13.18 ลานบาท 

 
- 
 
 

13.18 

 
24.51 

 
 

(13.18) 

 
 โดยจํานวนเงินดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแตป 2545 – 2547 และไตรมาส 3/2548  ฝายบรหิาร
ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 13.80 ลานบาท  โดยผานมติจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิัท 

คงคางสุทธิ  11.33  
ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :   ในระหวางป 2548 ไมมีรายการคาระหวาง NDM กับ TP โดยจํานวนเงินคงคางดังกลาวเปนยอดยกมาตัง้แต 2545 -  2546 โดยบริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อ
หนีส้งสัยจะสูญ จาํนวน 13.18 ลานบาท  คังนั้นคงคางสุทธิ 11.33 ลานบาท และเมื่อรวมรายการที่ TP คงคางกับ NMG จาํนวน 0.22  ลานบาท ทาํให NTR คงคางกับบริษทัยอยรวม 11.55 ลาน
บาท 
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 13. รายการระหวาง WPS (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS)  กับ (บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด) ( MEI) โดย NMG ถือหุน 99.99% ใน 
WPS  สวน WPS ไมไดถือหุนใน MEI  แตมีความสมัพนัธกับ WPS  โดยมีกรรมการรวมกนั จํานวน 1 ทาน จากจาํนวนทั้งสิ้น 3 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
WPS เรียกเก็บคาพิมพจาก MEI  

 
23.39 

 
23.39 

 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการคาปกติ โดย WPS ดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ไดรับจาง
ผลิตสินคาให MEI เปนราคาอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป ดังนั้นจึงมีรายการซื้อขายสินคาเกิดขึ้น   
 

14. รายการระหวาง WPS (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS)  กับ บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  (NEE) โดย NMG ถือหุน 99.99% ใน WPS  สวน WPS ไมได
ถือหุนใน NEE  แตมีความสมัพันธกับ WPS  โดยมีกรรมการรวมกัน จาํนวน 1 ทาน จากจํานวนทั้งสิน้ 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2548     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2548 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
WPS เรียกเก็บคาพิมพจาก NEE  

 
16.19 

 
16.19 

 

 

ความจาํเปนและความสมเหตุสมผล :   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการคาปกติ โดย WPS ดําเนินธุรกิจโรงพิมพ ไดรับจาง
ผลิตสินคาให MEI เปนราคาอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป ดังนั้นจึงมีรายการซื้อขายสินคาเกิดขึ้น
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ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของการทํารายการระหวางกัน 

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

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

รายการระหวางกนัที่เกิดข้ึนในระหวางป 2548 เปนรายการปกตทิางการคาและไมมีรายการกูยืมระหวางกนั สาํหรบัขั้นตอน
การอนุมัตกิารทาํรายการระหวางกันจะเปนไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกาํหนดลําดับขั้นในการอนมุัติตามขนาดของ
รายการ และไมขัดตอขอบังคับของบริษัท  และไมมีรายการใดที่เปนรายการระหวางกันกบับคุคลที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน นอกจากนี้รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นใหมและรายการที่มียอดคงคางนั้น ทุกไตรมาสจะผานการสอบทานโดย
ผูสอบบัญชีอิสระ และทกุสิน้ปหากมีรายการใดที่เปนสาระสาํคัญ ผูสอบบัญชีจะทําการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสาํคัญที่
เก่ียวของ ซึ่งหากพบรายการใดที่สาระสาํคัญก็จะเปดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  ซึ่งงบการเงินดังกลาวจะนําเสนอให
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทับรษิทัพิจารณาอนมุัตทิุกไตรมาส รวมทั้งงบการเงินประจําปที่กรรมการบริษัทไดเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพจิารณา และเปดโอกาสใหซักถามไดทุกประเด็น ซึ่งที่ผานมาไดรับการอนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนทุกครัง้   

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

รายงานการสอบบัญช ี

(1) ผูสอบบัญช ี

รายนามผูสอบบญัชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน และไดลงนามในงบการเงินของบริษทั งบการเงินของบริษัทยอย และ
งบการเงินรวม ตัง้แตป  2546  ถึงป 2548 มีดังนี ้
ป 2546 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ป 2547 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ป 2548 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

โดยนายวินิจ ศิลามงคง เปนผูสอบบัญชีของบรษิัทมาตั้งแตงวดบัญชีป 2546  หรือตอเนือ่งรวมระยะเวลา 3 ป 

(2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชใีนระยะ 3 ป ที่ผานมา 
ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้ 

ป 2546   -    ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข   

ป 2547  -  ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข 

ป 2548  -  ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 
 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

    บริษัทและบริษทัยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ในป 2548 เปนจํานวนเงินรวม 3,323,000 บาท 

 2. คาตอบแทนอื่น (non-audit fee) 

         -ไมมี- 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่สาํคัญ)  

โดยรายการของงบการเงินทั้งหมดสามารถศึกษาไดจากงบการเงินของบริษัท 

         หนวย : (พันบาท) 
  2546 % 2547 % 2548 % 
       

รายการในงบดุล       
เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ 158,647 2% 170,389 3% 132,780 2% 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 749,666 12% 744,587 12% 979,578 18% 
รายไดคางรับ 240,927 4% 354,165 5% 76,200 1% 
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษทัรวมและบริษทัที่เกี่ยวของกัน 781,240 12% 834,122 13% 598,192 11% 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 400,137 6% 215,249 3% 414,104 8% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,605,574 40% 2,553,276 39% 2,363,738 43% 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 320,660 5% 283,026 4% 42,000 1% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ – ราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 3,409,169 53% 3,222,265 50% 2,672,247 49% 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชาคืน -  -  253,590 5% 
รวมสินทรัพย 6,477,238 100% 6,472,600 100% 5,453,388 100% 
 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 และเงินกูระยะยาวที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

 
 

1,148,818 

 
 

18% 

 
 

1,070,758 

 
 

17% 

 
 

1,164,253 

 
 

21% 
หนี้สินระยะยาวจากการซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณทีค่รบกําหนด
ชําระ ภายในหนึ่งป 

 
107,532 

 
2% 

 
-0- 

 
0% 

 
-0- 

 
0% 

เจาหนี้การคา 131,710 2% 213,112 3% 208,930 4% 
หุนกู สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,320,000 20% 1,060,000 16% -0- 0% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,878,449 44% 2,516,031 39% 1,578,953 29% 
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 286,004 4% 187,343 3% 364,167 7% 
หนี้สินระยะยาวจากการซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 

 
29,733 

 
0% 

 
-0- 

 
0% 

 
-0- 

 
0% 

หุนกู– สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,060,000 17% 1,600,000 25% 1,600,000 29% 
รวมหนี้สิน 4,254,186 66% 4,303,375 66% 3,636,981 67% 
 
หุนสามัญ – ชําระเต็มมูลคาแลว 

 
1,616,113 

 
25% 

 
1,623,813 

 
25% 

 
1,647,780 

 
30% 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 103,550 2% 122,209 2% (249,965) -5% 
สวนของผูถือหุนสุทธิ 2,223,052 34% 2,169,225 34% 1,816,407 33% 
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หนวย: (พันบาท) 

       
 2546 % 2547 % 2548 % 

รายการในงบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขายและบริการ – สุทธิ 2,839,612 90% 3,206,754 95% 2,878,309 83% 
รวมรายได 3,146,545 100% 3,388,964 100% 3,474,180 100% 
ตนทุนขายและบรกิาร 1,414,500 45% 1,757,149 52% 1,869,952 54% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,147,952 36% 1,217,030 36% 1,109,999 32% 
ดอกเบี้ยจาย 222,090 7% 190,480 6% 160,602 5% 
รวมตนทุนคาใชจายและดอกเบี้ย (ไมรวมคาใชจายรายการ
พิเศษ) 

2,784,542 88% 3,164,659 93% 3,140,553 90% 

กําไร (ขาดทุน) กอน รายการพิเศษ 163,780 5% 142,078 6% (142,174) (4%) 
โดยรายการพิเศษไดแก:-       
กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร 42,748 1% 3,150 0.1% 341,091 10% 
กําไรจากการขายเงินลงทุน 125,660 4% 47,400 1% 100,515 3% 
   ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน 
    บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากดั 
   บริษัทอื่น ๆ  

 
(49,000) 

 
(2%) 

 
 

(260) 

 
 

0% 

 
 

(2,180) 

 
 

(0.06%) 
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ : รายการลูกหนี้และเงินกูยืม       

-เอ็นพีจ ีเทรนนิ่ง  แอนด  คอนเฟอรเรนซ  รีสอรท  (30,000) (1%) - - (167,561) (5%) 
  - เนชั่น พร้ินติ้ง คอมเพล็กซ     (35,447) (1%) 
  - เนชั่น ทัว่ไทย     (34,709) (1%) 
  - ลูกหนี้การคาทัว่ไป และลูกหนี้อืน่ๆ (56,109)  (2%) (52,316) (2%) (80,146) (2%) 
สํารองสินคาเสื่อมสภาพ (4,040) (0.1%) (13,853) (0.4%) (61,530) (2%) 
ภาษีจากกาํไรรายการพิเศษและรายการปรับปรุงภาษ ี (42,100) (1%) (12,640) (0.4%) (249,930) (7%) 
กําไร (ขาดทุน) สทุธิ 150,939 5% 113,559 3% (332,071) (10%) 
รายการในงบกระแสเงินสด        
กําไรสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

 
326,394 

  
607,315 

 
 

 
212,256 

 

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน 410,053  455,511  (441,539)  
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมการลงทนุ 125,127  (467,286)  1,126,367  
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน (470,198)  23,211  (722,179)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ 64,982  11,437  (37,351)  
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ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงานกอน ดอกเบี้ย, ภาษีเงินได , คาเสือ่มราคา, รายจายตัดบัญชี ( EBITDA )  

และรายการพิเศษสําหรับป 2546-2548  

                       หนวย: (พันบาท) 

 
 
  

2546 

 
 

2547 

 
 

2548 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานกอนรายการพิเศษ 
 

163,780 
 

142,078 
 

(142,174) 
บวก ดอกเบี้ยจาย 222,090 190,480 160,602 
บวก  ภาษ ี 33,250 51,490 29,430 
บวก คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบญัชี 213,290 233,790 211,500 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนคาเสื่อมราคา (EBITDA) 632,410 617,838 259,358 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของงบการเงินรวม     
บริษัทเนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด ( มหาชน ) และบริษัทยอย     

รายการ    
 2546 2547 2548 

 1. อัตราสวนสภาพคลอง    
1.1 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.91 1.01 1.50 
1.2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.32 0.36 0.70 
1.3 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทนุ 
        หมุนเวียน(เทา) 

 
0.15 

 
0.13 

 
0.10 

1.4 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) 3.85 4.29 3.34 
1.5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วนั ) 93 84 108 
1.6 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 2.74 5.71 5.94 
1.7 ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน) 132 63 61 
1.8 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้  (เทา) 8.97 6.98 5.26 
1.9 ระยะเวลาชาํระหนี้ (วนั) 40 52 68 
1.10 Cash Cycle (วัน) 185 95 100 
2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการทาํกําไร    
2.1 อัตรากําไรขั้นตน (%) 50.19% 45.20% 35.03% 
2.2    อัตรากาํไรจากการดําเนนิงาน (%) 9.76% 7.68% -3.53% 
2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 
         ตอการทํากาํไร 

 
10.37% 

 
10.48% 

 
6.11% 

2.4   อัตรากําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ 7.73% 5.30% -4.09% 
2.5 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสวนของผูถือหุน (เทา) 10.94% 8.29% -7.83% 
3.  อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
3.1 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัย (%) 3.75% 2.78% -2.38% 
3.2 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัยถาวร (%) 13.33% 11.93% 1.54% 
3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.49 0.52 0.58 
4.  อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน    
4.1 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 1.91 1.98 2.00 
4.2 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2.81 3.20 4.06 
4.3 อัตราสวนกาํไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษีและกอนรายการพิเศษตอ 

ดอกเบี้ยจาย (เทา) 
 

1.87 
 

2.25 
 

0.33 
4.4 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน cash basis (เทา) 0.57 0.67 0.42 
4.5 อัตราการจายเงินปนผล  (%) 59.14% 64.29% 0.00% 
หมายเหตุ : รายการพิเศษประกอบดวย กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร, กําไรจากการขายเงินลงทุน, คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ, คา

เผื่อสินคาลาสมัย, คาเผื่อผลขาดทนุจากการดอยคาของเงินลงทุน, ภาษขีองกําไรรายการพิเศษและรายการปรับปรุง
ภาษี  
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ผลการปฏิบัตติามแผนการดาํเนนิธรุกิจ ในกรณีทีเ่คยเปดเผยเปาหมายในการดาํเนนิธุรกิจในระยะเวลา 3-5  ป ขางหนา
ไวกับผูถือหุน   
-ไมม-ี 

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 
งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย บริษัทมีผลการดําเนินงานสําหรับผล

การดําเนินงานรวมของป 2548 ( งวด 12 เดือน)  ส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงแสดงผลขาดทุนสุทธิ 332.07 ลานบาท โดยไดรวมรายการ
พิเศษ อันไดแก  กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร 341.09 ลานบาท  กําไรจากการขายเงินลงทุน 100.51 ลานบาท รายการตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ 317.86 ลานบาท รายการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย 61.53 ลานบาท  ภาษีเงินไดจากการขายทรัพยสินถาวร
และเงินลงทุนรวมถึงรายการภาษีเงินได 279.36 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีรายการคาที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. รายไดจากการขายและบริการในชวง 12 เดือน  ลดลงรอยละ 9  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2547 เหตุผล
หลักมาจากรายไดโฆษณาลดลงรอยละ 15 ซ่ึงเปนผลมาจากโฆษณากลุมส่ิงพิมพลดลงรอยละ 13 และรายได
โฆษณาจากสื่อทีวีและวิทยุลดลงรอยละ 23   ในขณะที่รายไดจากการจัดหนายสิ่งพิมพมียอดเพิ่มขึ้นจากปกอน
เล็กนอย รายไดจากการใหบริการและจัดจําหนายหนังสือตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 32  

2. ตนทุนขายในชวง 12 เดือน  เพิ่มขึ้นรอยละ  6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2547  เหตุผลมาจาก ตนทุน
การพิมพเพิ่มขึ้นรอยละ 3 เปนผลมาจากตนทุนราคากระดาษเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 20 ในขณะที่ปริมาณการ
ใชกระดาษลดลงรอยละ 12 เนื่องมาจากการดําเนินนโยบายในการควบคุมการใชกระดาษและการรับคืน ตนทุน
หนังสือเพิ่มขึ้นรอยละ 24  นอกจากนี้ยังมีรายการคาใชจายเกี่ยวกับ ตนทุนคาผลิตรายการของสื่อโทรทัศน และ
คาเชาเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 

3. คาใชจายในการขายและบริหารในชวง 12 เดือนของป 2548 ลดลงรอยละ 8  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 
2547  สาเหตุหลักเนื่องจาก  บริษัทประสบผลสําเร็จในการลดคาใชจายสงเสริมการขายไดรอยละ 32  ในขณะทีม่ี
คาใชจายขนสงเพิ่มขึ้นรอยละ 8 เนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น 

4. ดอกเบี้ยจายในชวง 12 เดือน ลดลงรอยละ 16 เปนผลมาจากการนําเงินที่ไดรับจากการขายทรัพยสินมาชําระหนี้
เงินกูระยะสั้น 

กลาวโดยสรุป  ผลการดําเนินงานงวด 12 เดือน บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 332.07 ลานบาท โดยผลขาดทุนดังกลาวไดรวม
รายการพิเศษ อันไดแก  กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร 341.09 ลานบาท  กําไรจากการขายเงินลงทุน 100.51 ลานบาท รายการ
ตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ 317.86 ลานบาท รายการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัย 61.53 ลานบาท  ภาษีเงินไดจากการขายทรัพยสินถาวร
และเงินลงทุนรวมถึงรายการภาษีเงินได 279.36 ลานบาท  
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ผลการดาํเนนิงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภณัฑ  ป 2548 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ (Printing and Publishing Business) ประกอบดวย 5 สายธุรกิจ โดยอยูภายใตบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย 

กรุป จํากดั (มหาชน)  3  สายธุรกิจคือ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย  สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย และสายธุรกิจดาน
ขาวภาษาอังกฤษ  สวนอีก 2 สายธุรกิจ คือดานการศึกษา บนัเทิง และตางประเทศ และสายธุรกิจโรงพิมพดําเนินการภายใต
บริษัทยอย  

รายได :- 

รายไดจากสือ่ส่ิงพิมพในป 2548 ประกอบไปดวยรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ The Nation, กรุงเทพ
ธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek,  คม  ชัด ลึก และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห , เนชั่นจูเนียร และรายไดจากการจําหนาย
หนังสือพิมพ , หนังสือเพื่อการศกึษา และ พอคเก็ตบุคส  นอกจากนี้ยังประกอบดวยรายไดจากการรับจางพิมพและเปนผูจดั
จําหนาย ใหแกหนังสือพิมพตางประเทศ ไดแก The Yomiuri Shimbun และ The Asian Wall Street Journal และเปนผูแทน
จําหนายนิตยสารตางประเทศ เชน Fortune, Time Magazine, Business Week, Far Eastern Economic Review เปนตน โดยรายได
จากการขายและบริการของธุรกิจส่ิงพิมพในป 2548 เทากับ 2,697  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 94 ของรายไดจากการขายและ
บริการรวมของกลุมบริษทั  โดยในป 2548 รายไดจากธุรกิจส่ิงพิมพลดลงจากปกอน 271  ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9 โดย
สาเหตุหลักเกิดจากรายไดโฆษณาทีล่ดลง เนือ่งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทีไ่ดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้าํมัน 
อัตราดอกเบี้ย และไขหวดันก  อยางไรก็ตามรายไดจากการจําหนายหนังสือเพิ่มขึ้นเล็กนอย สําหรับรายไดจากธุรกิจส่ิงพิมพ
ประกอบดวยโครงสรางรายไดดังตอไปนี ้

รายไดโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ สําหรับป 2548 เทากับ 1,695 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอน 275 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 
14  เนื่องจากการลดลงของโฆษณาประเภท Display และ Classified ในสื่อหนังสือพิมพ โดยโฆษณาประเภท Display ในป 2548  
เทากับ 1,258 ลานบาท  ซ่ึงลดลงจากปกอน  233 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 16 สวนโฆษณาประเภท Classified ในป 2548 
เทากับ 357 ลานบาท ซ่ึงลดลงจาก 53 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 13 อยางไรก็ตาม โฆษณาประเภท Supplement ในป 2548 ซ่ึง
เทากับ 81 ลานบาท มีอตัราเติบโตจากปกอน  12 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16  

รายไดจากการจัดจําหนายสิ่งพิมพ  ในป 2548 เทากับ 828 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 11 ลานบาท หรือเพิ่ม        
ข้ึนรอยละ 1 ซ่ึงสวนใหญเพิ่มขึ้นจากรายไดจากการจาํหนายกลุมหนังสือสําหรับเด็กเพือ่การศึกษาและบนัเทิง  

รายไดจากการรับจางพิมพและการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ  ในป 2548 เทากับ 160 ลานบาท  เพิ่มขึ้น
จากปกอน  36 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้รอยละ 29 เนื่องจากรับจางพิมพเพิ่มขึ้น 

รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร ในป 2548 เทากบั 36 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 4 ลานบาท 
เนื่องจากปรบัอตัราคาบริการและเปดพืน้ที่ใหเชาเพิม่ขึ้น  

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ รวมในป 2548 เทากับ 1,634 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 91 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6 โดยตนทนุขายประกอบดวย ตนทุนกระดาษและหนังสือการตูนรวมประมาณ 776 ลานบาท หรือรอยละ 
47, คาใชจายเงินเดือนสวนกองบรรณาธิการและโรงพิมพ รวม 357 ลานบาท หรือรอยละ 22  คาเชาเครื่องจักร 291  ลานบาท 
หรือรอยละ 18  และคาเสื่อมราคา 60  ลานบาทหรอืรอยละ 4  โดยคาใชจายดังกลาวสวนใหญไมแปรผันตามรายได เนือ่งจาก
รายไดสวนใหญเกิดจากการบริการดานสื่อโฆษณาซึง่ถือไดวาเปนรายไดทีไ่มมีตนทุน สวนรายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพ จะมี
ผลกระทบกบัตนทุนขายเฉพาะในสวนของตนทนุกระดาษและคาพิมพที่มีสัดสวนประมาณรอยละ 47 ของตนทนุขายรวมของ
ธุรกิจส่ิงพิมพ    อยางไรก็ตามหากราคากระดาษเพิ่มขึ้น  บริษทัไดมนีโยบายในการควบคุมตนทนุกระดาษ  โดยการควบคุมยอด
รับคืน และปรบัลดจํานวนหนาหนงัสือพิมพหรือลดจํานวนหนาสี เปนตน 
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คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจสิ่งพิมพ  ในป 2548 เทากับ 1,076 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอน 101 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 9 โดยคาใชจายในการขายและบรหิารประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบรหิาร 334 ลานบาท หรือ
รอยละ 31, คาใชจายสงเสริมการขาย 209 ลานบาท หรือมีสัดสวนรอยละ 19 คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง  180 ลานบาท 
หรือรอยละ 17, คาเสื่อมราคา 102  ลานบาทหรอืรอยละ 9 โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผันตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 

กําไรขั้นตนของธรุกิจสื่อสิ่งพิมพ  ในป 2548 เทากับ 1,063  ลานบาท หรือรอยละ 39 โดยลดลงรอยละ 8 จากป 2547 ที่
เทากับรอยละ 47  เนื่องจากตนทนุขายที่เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 6  หรือ 91 ลานบาท  ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากคาเชาเครื่องจักรซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากการทําสัญญาขายและเชากลับเครื่องจักร  166 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.3 โดยคาเชาดังกลาวเปนการเชาลิสซิ่งซ่ึงรวม
ดอกเบี้ยแลว  นอกจากนี้มาจากตนทุนกระดาษเพิ่มขึ้นรอยละ 7  หรือ 48  ลานบาท  จากราคากระดาษ Newsprint ที่เพิ่มขึ้น 
อยางไรก็ตามกําไรขั้นตนไมลดลงมากนัก เนือ่งจากมีคาใชจายตนทนุขายบางประเภทที่ลดลง ไดแก คาเสื่อมราคาลดลงจากป
กอน 58 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 50  คาใชจายเงินเดือนการกองบรรณาธิการและโรงพิมพลดลง 11 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 3  และตนทนุการผลิตสิ่งพิมพอืน่ลดลง 62 ลานบาท 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  ในป 2548 มีผลขาดทุนสุทธิ 230 ลานบาท แตหากไมรวมคาเผือ่หนี้สงสัยจะ
สูญจํานวน 305 ลานบาท, คาเผื่อสินคาลาสมัย 62 ลานบาท, กําไรจากการขายและเชากลับ 341 ลานบาท, กําไรจากการขายหุน 
Se-ed 101 ลานบาท, ภาษีจากกําไรรายการพิเศษและรายการปรับปรุงภาษีรวม 250 ลานบาท ธุรกิจส่ือส่ิงพมิพจะมีผลขาดทนุจาก
การดําเนินงานกอนรายการพิเศษขางตนเทากับ 55 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากรายไดโฆษณาที่ลดลงที่ไดรับผลกระทบจากปจจัย
ภายนอก ไดแกราคาน้ํามัน, อัตราดอกเบี้ย และไขหวัดนก เปนตน  

 
ธุรกิจสื่อโทรทัศน และวิทยุ (Broadcasting Business) 
รายได :- 

รายไดจากสายธุรกิจส่ือโทรทศันและวทิยุ สวนใหญเปนรายไดจากการขายสื่อโฆษณาและรบัจางผลิตหรือรวมผลิต
รายการใหกับสถานีโทรทศันชองตาง ๆ ทั้ง Free TV  และเคเบิลทีวี  ไดแก ชอง 3, ชอง 7, ชอง 9,ชอง 11, TTV1,  WE TV 9 
(โทรทศันทองถิน่จังหวัดเชียงใหม) เปนตน โดยใชวิธีการแบงสรรรายไดเปนคาตอบแทนแกเจาของสถานีตามสัดสวนที่ตกลง
กัน  ซ่ึงมีคาใชจายสวนใหญคือคาเชา, ตนทุนการผลติรายการ และคาเสื่อมราคา  ซ่ึงเปนคาใชจายคงที่  

รายไดโฆษณาจากสื่อโทรทัศนและวิทยุ ในป 2548  รวมเทากับ 181 ลานบาท โดยลดลง 55 ลานบาท หรือรอยละ 23 เมือ่
เทียบกับปกอน โดยรายไดที่ลดลงเกิดจากการครบกําหนดสัญญาการลงโฆษณาหรือรวมผลิตรายการของลูกคารายใหญในสื่อ
โทรทัศนประเภทเคเบิ้ลทีวี อยางไรก็ตามบริษทัมีรายไดจากโฆษณาในสื่อฟรีทวีีเพิ่มขึ้นจากปกอน 10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 42 และมีแนวโนมวาจะเพิ่มสูงขึ้นในป 2549 เนื่องจากมีรายการออกอากาศเพิ่มขึ้น เชน ชีพจรโลก ทางชอง 9 สําหรับสื่อวิทยุ
มีรายไดเทากบั 33  ลานบาท  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9 หรือเพิม่ขึ้น 3 ลานบาท อยางไรก็ตามรายไดจากธุรกิจโทรทัศนและ
วิทยุ คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 6 ของรายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบริษทั   

คาใชจาย:-  

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุ  ในป 2548 รวม  236  ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป        
กอนซ่ึงเทากบั 213  ลานบาท  โดยโครงสรางตนทุนขายประกอบดวยตนทุนการผลิตรายการและคาใชจายดานขาวประมาณ 90 
ลานบาทหรอืรอยละ 38  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 5 ลานบาทจากป  2547  ที่เทากบั 85  ลานบาท  เนื่องจากบริษทัมีรายการออกอากาศทาง 
Free TV เพิ่มมากขึ้น   สวนคาใชจายเงินเดือนสวนบรรณาธิการและฝายผลิตประมาณ 75  ลานบาท หรือรอยละ 32 และคาเสื่อม
ราคา 24  ลานบาท  รอยละ 10 โดยคาใชจายดังกลาวไมแปรผนัตามรายได เนื่องจากรายไดของบริษทัเกิดจากบริการดานสื่อ
โฆษณา,  รับจางผลิต และรวมผลิตรายการ 
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คาใชจายในการขายและบริหาร  ในป 2548 เทากับ 33 ลานบาท ซ่ึงลดลง 3 ลานบาทจากปกอนที่เทากบั 36 ลานบาท  ซ่ึง
โครงสรางของคาใชจายสวนนี้ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร ประมาณ 12 ลานบาท หรือรอยละ 36 
คาใชจายสงเสริมการขายประมาณ 18 ลานบาท หรือรอยละ 53 ของคาใชจายในการขายและบริหารรวม  โดยคาใชจายในสวนนี้
ไมแปรผนัตามรายได   

ผลการดําเนินงาน:- 
กําไรขั้นตน   ของธุรกิจโทรทศันและวทิยุป 2548 มีผลการดาํเนินงานเปนขาดทุนขั้นตนประมาณ 54 ลานบาท หรือ

ลดลง 76 ลานบาทจากปกอนที่มีกาํไรขั้นตนเทากับ 22  ลานบาท  เนือ่งจากในป  2548 บริษทัมีรายไดจากสื่อโฆษณาและรวม
ผลิตรายการลดลง โดยเฉพาะหมดสัญญากับลูกคารายใหญบางราย ประกอบกบัมีตนทุนการผลิตรายการเพิ่มขึ้นจากรายการที่
เพิ่มขึ้นใน Free TV ชองตางๆ  โดยขาดทุนขางตนดงักลาว เกิดจากธุรกิจโทรทศันที่ขาดทุนขั้นตน 60 ลานบาท ในขณะทีธุ่รกิจ
วิทยุมีกําไรขั้นตน 6 ลานบาท 

กําไรสุทธิ  ของธรุกิจโทรทศันและวิทยุป 2548  มีผลขาดทนุสุทธิ 86  ลานบาท  ซ่ึงขาดทุนเพิ่มขึ้น 70 ลานบาทจากป
กอนที่ขาดทุนสุทธิ 16 ลานบาท  เนือ่งจากรายไดทีล่ดลงและตนทนุผลติที่เพิ่มขึ้น 

ธุรกิจอื่นๆ  ไดแกธุรกิจบริการขาวสารขอมูลซ่ึงไมไดดําเนนิธุรกิจแลวในป 2548 ทําใหไมมีรายไดจากการขายและ
บริการ มีเพียงรายไดอื่นเล็กนอยเพียง 0.08 ลานบาท และมีตนทุนขายรวม  0.1  ลานบาท  ทาํใหขาดทนุขั้นตน  0.02 ลานบาท 
สวนคาใชจายในการขายและบริหารรวม 1.3  ลานบาท  ทําใหยังมีผลขาดทุนสทุธิ 1.28  ลานบาท    

ฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม  2548 

งบดุลรวม สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2548 โดยเปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2547 

สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 5,453 ลานบาท ซ่ึงลดลง 1,019 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ  6,473  ลาน
บาท  โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญดังนี้  

เงินสด  เทากับ 132 ลานบาท ลดลง 37 ลานบาท   เนื่องจากในระหวางปบริษัทมีการใชเงินสดคงเหลือจากการดําเนิน     
งานเพิ่มขึ้น 

ลูกหนี้-สุทธิ   เทากับ  1,306  ลานบาท   ซ่ึงลดลง 173 ลานบาทจากปกอนที่เทากบั 1,133 ลานบาท  โดยลกูหนี้นี้
แบงเปน 2 สวน คือ 

ลูกหนี้การคา-สุทธิ เทากับ 979 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 234 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 756 ลานบาท เนื่องจากในป 2548 
ไดจัดกลุมแสดงรายการทางบัญชีใหม โดยไดรวมรายการรายไดคางรับ ซ่ึงเปนลูกหนีท้ียั่งไมมีใบแจงหนี้ แตลูกคาไดทําสญัญา
และลงโฆษณาแลว โดยในป 2548  บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ  108 วัน  ในขณะทีป่กอนเทากับ  84 วัน เนือ่งจาก
ปกอนยังไมไดรวมรายไดคางรับดังกลาวเปนรายการลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ-สุทธิ เทากับ  597 ลานบาท โดยลดลง  226 ลานบาท
จากปกอนที่เทากบั 823 ลานบาท เนื่องจากภายในป 2548 บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากรายการลูกหนี้รายการคา
และเงินใหกูยืมระหวางบริษทัในเครือรายการใหญ 3 รายการ คือตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงินใหกูยืมแกบริษทัเอ็นพีจ ี เทรน
นิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ รีสอรท (NTR) 167 ลานบาท ในลกูหนีบ้ริษัทเนชั่น พร้ินติ้ง คอมเพล็กซ จาํกัด 36 ลานบาท และใน
ลูกหนี้บรษิัทเนชัน่ ทั่วไทย จํากดั 35 ลานบาท ในขณะเดียวกันบรษิัทมีรายการคาคางชําระกับบริษทัในเครือที่เกี่ยวของกันอืน่
เพิ่มขึ้น ไดแกบรษิัทมีเดีย เอกซเพอรทีส อนิเตอรเนชั่ยแนล (ประเทศไทย) จํากดั ซ่ึงดําเนินธุรกิจผลตินิตยสารที่ไดรับลิขสิทธ์ิ
จากตางประเทศ  โดย ณ 31 ธันวาคม 2548 มีรายการลูกหนี้คงคางเทากับ 92 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 42 ลานบาทจากปกอนที่เทากบั 
49 ลานบาท     
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รายการลูกหนี้คางชําระ ณ 31 ธันวาคม 2548 ระหวางบริษัทฯ กับ NTR เทากับ 160 ลานบาท  โดยรายการดังกลาว
จํานวน 67.17  ลานบาท  เปนรายการที่บรษิัทฯ เรียกเก็บผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแตป  2540 – 2541          สวนที่เหลือ
อีก  92.83  ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ  (รายละเอียดอยูในรายการระหวางกนั)  และยอดคงคางระหวาง NI กับ NTR 
เทากับ  68.13  ลานบาท  เปนรายการดอกเบี้ยคางรับ (รายละเอียดอยูในรายการระหวางกัน) โดยยอดคงคางดังกลาวเพิ่มขึน้จาก 
31 ธันวาคม 2548 เล็กนอยเพียง 0.7 ลานบาท เนื่องจากมีการเรียกเก็บคาสินคาและบริการระหวางกัน  นอกจากนี้ยังมียอดคงคาง
จากรายการเงินใหกูยืมตั้งแตป 2540 จํานวน 438.35 ลานบาท ดังนั้นเมื่อรวมรายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก NTR ณ 31 
ธันวาคม 2548 จะเทากบั 663.5 ลานบาท อยางไรกต็ามจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548  บริษทัไดตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับ NTR ไปแลวเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 337.4 ลานบาท โดยเปนคาเผื่อที่ตั้งไวตั้งแตป 2540-2541 จํานวน  169.9  ลาน
บาท และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มในป 2548 อีก 167.5 ลานบาท ดังนัน้ ณ 31 ธันวาคม 2548 คงเหลือรายการลูกหนี้และ
เงินใหกูยืมแก NTR-สุทธิ 326 ลานบาท  ซ่ึงฝายบริหารของบริษทัเชื่อวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ NTR ที่ไดตั้งไวแลวจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจํานวนเพียงพอสําหรับผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึ้น  เนื่องจากจาํนวนคงเหลือสุทธิดังกลาวจะใกลเคียง กับ
ราคาประเมินทรพัยสินที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระภายนอก 2 ราย ซ่ึงประเมินไวเทากับ 330 ลานบาท เมื่อเดือนกนัยายน 2548 
และจาํนวนประมาณ 356 ลานบาท เมื่อเดือนตุลาคม 2548 อยางไรก็ตาม  NTR ยังคงดําเนินการตามแผนทีจ่ะขายทรพัยสิน  
(ที่ดนิและอาคารโรงแรม  เพื่อนํามาชําระหนี้ใหกบับริษัทและบริษทัยอย  ซ่ึงในขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาเงื่อนไขดาน
ราคา 

รายไดคางรับ  เทากับ 76 ลานบาท ลดลง 278 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 354  ลานบาท เนือ่งจาก ณ 31 ธันวาคม 2548 
บริษัทไดจดักลุมบัญชีใหม โดยไดโอนรายการรายไดคางรับสวนใหญไปเปนลูกหนี้การคา  สําหรับรายไดคางรับที่คงคางตามงบ
ดุลในป 2548 จงึคงเหลือเปนรายการของของสัญญาโฆษณาที่คาบเกีย่วระหวางป  และยังไมออกใบแจงหนี้ซ่ึงสวนใหญเปน
สัญญาโฆษณาโครงการพิเศษตางๆ  ซ่ึงจะออกใบแจงหนี้เมื่อเสร็จส้ินโครงการ  เชนโครงการ 72  พรรษา มหาราชินี 72 ปทอง
แหงสตรีไทย เปนตน  

สินคาคงเหลือ  เทากับ 414 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 198 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 215 ลานบาท เนื่องจากบริษัทได
จัดเก็บวัตถุดิบโดยเฉพาะ Newsprint  เพิ่มขึ้น เพราะวัตถุดิบไดทยอยใชไปเปนจํานวนมาก ประกอบกับบริษัทไดรับการเสนอ
ราคาวัตถุดิบดังกลาวเปนที่นาพอใจ ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาดโลก ฝายบริหาร
จึงจัดเก็บสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ  ณ 31 ธันวาคม  2548 เทากับ 61 วัน ซ่ึงใกลเคียงกับ
ป 2547 ที่เทากับ  63 วัน   

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน  เทากับ 42 ลานบาท โดยลดลง 241 ลานบาทจากปกอนที่
เทากับ 283 ลานบาท เนื่องจากในป 2548 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของ SE-ED จํานวนรวม 42.2 ลานหุน  
ตั้งแตไตรมาส 1 ป 2548 ดังนั้นรายการเงินลงทุนในหุนทุนที่เหลือสวนใหญเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมแหงหนึ่ง 19 ลานบาท 
และบริษัทที่เกี่ยวของกันอื่นประมาณ 4 บริษัท รวม 15 ลานบาท 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 2,672 ลานบาท ลดลง 850 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 3,522 ลานบาท โดยสาเหตุ
หลักเนื่องจากการจําหนายเครื่องจักร เพื่อทําสัญญาขายและเชากลับ ของชุดเครื่องพิมพออฟเซทพรอมอุปกรณสวนควบใน
ไตรมาส 1  และการซื้อเครื่องพิมพชุด Commercial Web ในไตรมาส 3 และ 4  

หนี้สินรวม  เทากับ 3,637 ลานบาท โดยลดลง  760 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 4,303 ลานบาท โดยสรุปรายการที่
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ  1,007 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น  154 ลานบาท  เนือ่งจาก
มีการใชแหลงเงินทุน Working Capital เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวงเงิน ทรัสรีซีท สําหรับกระดาษนําเขา ซ่ึงมีการสั่งซ้ือมากขึ้นใน
ระหวางป 2548 
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เจาหนี้การคา เทากับ  213  ลานบาท  โดยลดลงจากปกอน  5 ลานบาท  โดยมีระยะเวลาชําระหนี้ในป 2548 เทากับ 68 
วัน เพิ่มขึ้น 16 วันจากปกอนที่เทากับ 52 วัน  

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  เทากับ  522 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 117 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 405 ลาน
บาท เนื่องจากบริษัทไดรับเงินกูระยะยาวจากธนาคาร 2 แหงในระหวางป 2548 รวม 350 ลานบาท เพื่อใชชําระคืนหุนกูที่ครบ
กําหนดในเดือนพฤษภาคม 2548 ในขณะเดียวกันก็ไดคืนเงินกูระยะยาวตามกําหนดรวม 233 ลานบาท    

หุนกูรวม เทากับ 1,600 ลานบาท โดยลดลง 1,060 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 2,660 ลานบาท เนื่องจากบริษัทได
ชําระคืนหุนกูอายุ 3 ป NMG055A จํานวน 1,000 ลานบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 และชําระคืนหุนกูชนิดทยอยคืนเงินตน
อายุ 5 ป (Nation# 3) จํานวน 60 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2548 ดังนั้นหุนกูที่คงคางจํานวน 1,600 ลานบาท เปนหุนกูที่บริษัท
ออกและเสนอขายในป 2547 จํานวน 1,600  ลานบาท  แบงเปนหุนกูชุด   NMG072A จํานวน 600  ลานบาท อายุ 3 ป  ครบ
กําหนดชําระคืนเดือนกุมภาพันธ 2550  และหุนกู   NMG 092A  จํานวน  1,000  ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดชําระคืนใน
เดือนกุมภาพันธ 2551  และ 2552  ปละ 500  ลานบาท    

กําไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม เทากับ 229 ลานบาท โดยลดลง 364 ลานบาท จากปกอนที่
ผลกําไรสะสมเทากับ 135 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในป 2548 เทากับ 332  ลานบาท  และไดจายเงินปนผล
ของป 2547 ในเดือนพฤษภาคม 2548 จํานวน  32 ลานบาท   

สวนของผูถือหุน เทากับ  1,816 ลานบาท โดยลดลง 353 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 2,169 ลานบาท โดยรายการที่
ลดลงเกิดจาก ขาดทุนสุทธิในป 2548 จํานวน 332  ลานบาท  การจายเงินปนผลของป 2547 จํานวน 32 ลานบาท  การปรับลด
รายการสํารองจากการตีราคามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียน จากการจําหนายหุน SE-ED จํานวน  95 
ลานบาท อยางไรก็ตามมีรายการที่ทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นคือการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิ Warrant ของกรรมการและ
พนักงานจํานวน 22 ลานบาท และรายการเงินรับลวงหนาจากผูรวมทุนในบริษัทยอยจํานวน 77ลานบาท และสวนของผูถือ
หุนสวนนอยเพิ่มขึ้น 7 ลานบาท 

ภาระผูกพันและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาคาเชาดําเนินงานใน
ระยะเวลา 4-5 ป คงคางรวม 1,346 ลานบาท โดยแบงเปนคาเชาที่ตองชําระภายในระยะเวลา 1 ป จํานวน 310 ลานบาท และ
ระยะเวลาเกินกวา 1-5 ป จํานวน 1,036 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีเลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใชเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 34 ลานบาท และจากการที่ธนาคารในประเทศบางแหงออกหนังสือคํ้าประกันแกบริษัทและบริษัทยอยใหแก
หนวยงานรัฐบาลเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 14.7 ลานบาท และ 13.0 ลานบาท ตามลําดับ 

 
เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548   หนวย : พันบาท 

 
บริษัทรวม การถือหุน

(%) ทุนชําระแลว จํานวนเงิน 
ลงทุน 

สวนไดเสียจาก 
การลงทุน มูลคาเงินลงทุน 

      ณ 31 ธ.ค. 2548 
NMG บริษัท  โยมิอูริ - เนชั่น อินฟอรเมชัน่ 

เซอรวิส  จํากัด 44.98               1,000 
 

450 18,494 18,944 
 รวม     18,944 

งบกระแสเงินสดรวม ณ 31 ธันวาคม  2548 
งบกระแสเงินสดประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีกําไรไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเทากับ 212 ลานบาท ซ่ึงลดลง 395 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 607 ลานบาท สาเหตุหลักเกิด
จากรายการปรับปรุงภาษีเงินได 132 ลานบาท และรายการภาษีจากกําไรจากการขายเงินลงทุนและกําไรจากรายการขายและเชา
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กลับรวม 117 ลานบาท รวมภาษีที่เปนรายการพิเศษทั้งส้ิน 249 ลานบาท ซ่ึงหากไมรวมรายการดังกลาวบริษัทจะมีกําไรไดมา
จากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเทากับ  461 ลานบาท ซ่ึงจะมีผลตางจากปกอน
ลดลงเพียง 146 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเกิดจากรายไดที่ลดลง      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ในป 2548 เปนยอดใชไปเทากับ 441 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานในลักษณะเปนรายการใชไปในระหวางป 2548 จํานวนรวม 653 ลานบาท โดยสาเหตุหลักเกิด
จากสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 260 ลานบาทจากการจัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และรายการจายภาษีเงินไดในระหวางปสูงถึง 286 ลาน
บาทจากรายการปรับปรุงภาษี และภาษีจากกําไรรายการพิเศษ  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในป 2548 บริษัทมีเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมลงทุนรวม 1,126 ลานบาท โดยสวน
ใหญเกิดจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อทํารายการขายและเชากลับจํานวน 1,064 ลานบาท หรือรอยละ 94 ขณะเดียวกัน
ไดซ้ืออุปกรณเพิ่มในระหวางป 200 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนคือหุน SE-ED อีกจํานวน 255 ลาน
บาท  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในป 2548 บริษัทใชเงินสดในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 722 ลานบาท  โดยใน
ระหวางป 2548   บริษัทไดชําระคืนหุนกู NMG055A ที่ครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม 2548 จํานวน 1,000 ลานบาท และชําระ
คืนหุนกู NATION#3 จํานวน 60 ลานบาท ในเดือนมีนาคม 2548 และคืนเงินกูระยะยาวใหสถาบันการเงิน 58 ลานบาท และ
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานปกอน 32 ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทไดรับเงินสดจากเงินกูระยะยาวและระยะสั้นรวม 
328 ลานบาท ไดรับเงินลวงหนาคาหุนของบริษัทยอย 77 ลานบาท และไดรับเงินจากการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิ Warrant 22 
ลานบาท  

รวมกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน, กิจกรรมลงทุน, และกิจกรรมการจัดหาเงิน  สําหรับป           
2548 เทากับ 37 ลานบาท   เมื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2548 จํานวน 169 ลานบาท ทําใหมี  เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 132 ลานบาท    

 

การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

สําหรับผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 

1. อัตราสวนสภาพคลอง ไดแก 
อัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ  1.50 เทา โดยเพิ่มขึ้น 0.49 เทาจากปกอนที่เทากับ 1.01 เทา  

เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการชําระคนืหุนกูในระหวางป  2548 ประกอบกบัไมมีหุนกูที่ครบกาํหนดชําระภายใน 1 ป 
และดวยเหตุเดียวกันจึงทําใหอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2548  เทากับ 0.70 เทา ซ่ึงเพิ่มขึ้น 0.34 เทาจากป
กอนที่เทากบั  0.36  เทา  

Cash Cycle ในป 2548 บริษทัมีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 100 วัน โดยเพิ่มขึ้น 5 วันจากปกอนที่เทากบั 95 
วัน โดยสาเหตุหลักเกิดจากระยะเวลาในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากปกอนมาก โดยป 2548  เทากบั 108 วัน  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 24 วันจากป
กอนที่เทากบั 84 วัน  เนือ่งจากบรษิัทมีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจากการจัดกลุมบัญชีใหม โดยรวมรายไดคางรับเปนลูกหนี้การคาดวย 
นอกจากนี้ยังเกิดจากบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นจากปกอนที่เทากับ 52 วัน เปน  68 วัน  หรือเพิ่มข้ึน 16 วัน  ในขณะที่
ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือเทากับ 61 วัน  โดยลดลง 2 วัน จากปกอน ที่เทากับ 63 วัน   

2. อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร  
อัตรากําไรขั้นตน ป 2548 เทากับรอยละ 35.03 หรือลดลงรอยละ 10.17 จากปกอนที่เทากับ 45.20 เนื่องจากบริษัทมี

รายไดลดลงรอยละ 10 ซ่ึงเปนผลใหกําไรขั้นตนลดลงประมาณรอยละ 6 ประกอบกับมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นรอยละ 6  เมื่อเทียบกับ
ปกอน เนื่องจากคาเชาเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น จากการทําสัญญาขายและเชากลับในระหวางป 2548 ซ่ึงคาเชาจายที่เกิดขึ้นไดรวมอยู
ในสวนของตนทุนขาย ซ่ึงมีผลใหอัตรากําไรข้ันตนลดลงรอยละ 4  นอกจากนี้ยังเกิดจากตนทุนการพิมพเพิ่มขึ้นรอยละ 3  
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อยางไรก็ตาม บริษัทไดควบคุมปริมาณการใชกระดาษอยางตอเนื่องรวมถึงนโนบายการเขมงวดในการลดอัตราการรับคืน ดังนั้น
ถึงแมราคากระดาษจะเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เมื่อเทียบกับปกอนแตมีปริมาณการใชกระดาษลดลงรอยละ 12  และดวยเหตุผลหลัก
เดียวกันจึงเปนผลมีอัตราขาดทุนจากการดําเนินงานป 2548 เทากับรอยละ  -3.53  ซ่ึงลดลงรอยละ 11.21 จากปกอนที่เทากับรอย
ละ 7.68  

อยางไรก็ตามบริษัทมีอัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทํากําไรเทากับรอยละ 6.11 ซ่ึง
ลดลงรอยละ 4.37 จากปกอนที่เทากับรอยละ 10.48 

อัตราผลผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนกอนรายการพิเศษ ป 2548  เทากับรอยละ –7.83  โดยลดลงจากปกอนที่เทากับ 
รอยละ 8.29  เนื่องจากรายไดที่ลดลงและตนทุนขายที่สูงขึ้น  ในขณะที่สวนของผูถือหุนลดลงเนื่องจากผลขาดทุนสุทธิของป  
2548 จํานวน 332 ลานบาท และการปรับลดสํารองจากการตีราคามูลคาเงินลงทุนในหุน  Se-ed ที่จําหนายไป 95 ลานบาท 
รวมทั้งมีการจายเงินปนผล 32 ลานบาท  

3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของ ป 2548  เทากับรอยละ  -2.38 เนื่องจากในป 2548 บริษัทขาดทุนจากการดําเนินงาน 

สวนอัตราผลตอบแทนตอสินทรพัยถาวรเทากบัรอยละ 1.54 โดยลดลงรอยละ 10.39 จากปกอนที่เทากับรอยละ 11.93  สวนอตัรา
หมุนของสินทรัพยเทากับ 0.58 เทา โดยเพิ่มขึ้น 0.06 เทาจากปกอนที่เทากับ 0.52 เทา โดยอัตราสวนดังกลาวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
ถึงแมวาบริษัทจะมีรายไดลดลง แตเนื่องจากบรษิัทไดจําหนายสินทรพัยไปในระหวางปจึงทําใหสินทรพัยรวมลดลงไปดวย 

4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 2.00 เทา โดยเพิ่มขึ้น 0.02 เทาจากปกอนที่เทากับ 

1.98  เทา เนื่องจากบริษัทมีสวนของผูถือหุนลดลงผลขาดทุนสุทธิในป 2548 จํานวน 332  ลานบาท และการปรับลดสํารองจาก
การตีราคามูลคาเงินลงทุนในหุน  Se-ed ที่จําหนายไป 95 ลานบาท รวมทั้งมีการจายเงินปนผล 32 ลานบาท  

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในป 2548  เทากับ 4.06 เทา ซ่ึงเพิ่มขึ้น 0.86 เทาจากปกอนทีเ่ทากับ 3.20  
เทา เนื่องจากบริษทัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานกอนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้น  ในขณะที่จํานวนดอกเบี้ยลดลงจาก 

ความเหมาะสมของโครงสรางทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษทัมีทนุจดทะเบียนชําระแลวเทากับ 1,647 ลานบาท โดยสวนของทนุไดเพิ่มขึ้นตามลําดับ  
ตั้งแตป 2542  จากการเสนอขายหุนสามัญโดยเฉพาะเจาะจง และจากการใชสิทธิเพิม่ทุนของผูถือหุนเดิม และการ ใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของกรรมการและพนักงานบริษัท และเมื่อรวมกับสวนเกินมลูคาหุนจํานวน 345 ลาน
บาทแลวจะเทากบั 1,992  ลานบาท เมื่อรวมขาดทนุสะสมซึ่งเทากับ 229 ลานบาท  โดยลดลงจากปกอน 364 ลานบาท   จากผล
ขาดทุนสุทธิ ป 2548  จํานวน 332 ลานบาท  และหักเงินปนผลจายของป 2547 ที่จายในเดือนพฤษภาคม 2548 จํานวน 32 ลาน
บาท สวนรายการสํารองจากการตรีาคามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรพัยบริษทัจดทะเบียนฯ เทากับ – 42 ลานบาท 
เนื่องจากการปรับลดมูลคาเงินลงทนุของหุน SE-ED ที่บริษัทจาํหนายไป  นอกจากนี้มรีายการเงินรับลวงหนาคาหุนของผูรวม
ทุนในบรษิัทยอยอีก 77 ลานบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมสีวนของผูถอืหุนสุทธิเทากับ 1,816 ลานบาท มอีัตราสวน
ของหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ  2.00 เทา ซ่ึงเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปกอนที่เทากับ 1.98 เทา  

สําหรับสัดสวนของหนี้สินของบรษิัท แบงเปนสวนของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว จํานวน  1,579 ลานบาท 
และ 2,058 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 43 และรอยละ 57 ตามลําดบั  ซ่ึงสวนของหนี้สินหมุนเวียนลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2547 ซ่ึงมีสัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 58 และรอยละ 42 ตามลาํดบั เนือ่งจากบรษิัทมกีารชําระ
คืนหุนกูที่ครบกาํหนดจํานวน 1,060 ลานบาท  โดย ณ 31 ธันวาคม 2548 จากงบการเงินรวม บรษิัทมีเงินเบิกเกินบัญชแีละเงิน
กูยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,006 ลานบาท เงินกูระยะยาวจํานวน  522 ลานบาท โดยแบงเปนสวนที่  ครบกําหนดชาํระ
ภายใน 31 ธันวาคม 2549  เทากบั 158 ลานบาท และสวนที่ถึงกําหนดชําระตั้งแตป 2550-2553 เทากับ  364 ลานบาทบาท  
นอกจากนี้ยังคงมีหุนกูคงคางจํานวน 1,600 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยหุนกู 2 ชุด คือ NMG 072A และ  NMG092A  จํานวน 600 
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ลานบาท และ 1,000 ลานบาท ตามลําดบั  ระยะเวลา 3 และ 5 ป  โดยทยอยครบกําหนดชาํระคืนเมื่อส้ินปที ่3 , ปที่ 4 และ ปที่ 5 ป
ละ 600 ลานบาท , 500 ลานบาท และ 500 ลานบาท ตามลําดบั ซ่ึงคาดวาจะเหมาะสมกบัเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินงาน โดย
เงินกูทั้งหมดเปนเงินกูสกุลเงินบาทยกเวนเงินกูระยะยาวของบริษทัยอยคือ บริษทั เนชัน่ เอ็กมอนท เอด็ดูเทนเมนท จํากดั ที่เปน
สกุลเงิน USD จํานวนคงคางรวม USD 0.85 ลาน  ซ่ึงบริษัทยอยไดปองกันความเสี่ยงไวแลวทั้งหมด 

 

ผลกระทบของบริษัทยอย บริษัทรวม ตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
เนื่องจากรายไดสวนใหญของกลุมบริษัทประมาณรอยละ 94 เปนรายไดจากบริษัทซ่ึงเปนรายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินหรือการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม จึงมีผลกระทบตอบริษัทไมมากนัก 
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ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดาํเนนิงานหรือฐานะการเงินในอนาคต   

สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวงป 2548 ที่ผานมามีการชะลอตัวจากปกอน โดยมีผลมาจากความผันผวนของ

ราคาน้ํามัน และอัตราดอกเบี้ย และสงผลใหบริษทัตางๆเพิ่มความระมัดระวังในการควบคุมคาใชจายตางๆ รวมทั้งงบการลง
โฆษณา ซ่ึงสงผลกระทบตอธุรกิจส่ิงพิมพโดยรวม  นอกจากนี้ การที่ราคากระดาษในตลาดโลกคงตัวอยูในระดบัสูง สงผลตอ
ตนทุนของธุรกิจส่ิงพิมพโดยตรง และทําใหผลประกอบการของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพโดยรวมนั้นไดรับผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
 

ในป 2549 นี้ บริษัทฯคาดวาสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะยังคงมีความไมแนนอน โดยคาดวาปจจัยลบตางๆในป 2548 นั้น 
โดยเฉพาะราคาน้าํมันและราคากระดาษจะคลี่คลายลง การขยายตัวอยางตอเนือ่งของการสงออกจะเปนปจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งการที่รัฐบาลลดภาษีการนาํเขากระดาษและเครื่องจักรที่ใชในการพิมพนั้น จะสงผลดีตอ
อุตสาหกรรมสื่อส่ิงพิมพโดยตรง อยางไรก็ตาม ภาวะความไมแนนอนทางการเมืองในชวงตนป 2549 อาจสงผลถึงการชะลอตัว
ของโครงการตางๆ และการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมได 
 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพจัดเปนธุรกิจสําคัญในการสรางรายไดใหกับบริษัทฯ เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษัทประมาณ

รอยละ 94 มาจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ โดยมีโครงสรางรายไดหลักมาจากการใหบริการสื่อโฆษณาในหนงัสือพิมพ  ซ่ึงมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 60 ของรายไดของกลุมธุรกิจ โดยภาวะเศรษฐกิจและภาวะการแขงขนัถือวาเปนปจจัยสําคัญตอรายไดโฆษณา
บนสื่อส่ิงพิมพ 
 

แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคต 
ภาพอุตสาหกรรมในป 2549 นี้ คาดวาจากการทีป่จจยัลบตางๆเริ่มคลี่คลายตัวและการมีปจจัยบวกใหมๆ เขามา นาจะ

สงผลใหเม็ดเงินโฆษณาในป 2549 เพิ่มขึ้นบาง อยางไรก็ตาม จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในปที่ผานมา และราคากระดาษ
ที่ยังคงอยูในระดบัที่สูง นาจะสงผลใหธุรกิจส่ือส่ิงพิมพจําเปนตองหารายไดเพิ่ม และอาจจะตองปรับราคาขายของสื่อส่ิงพิมพข้ึน
เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการควบคุมตนทุนและคาใชจายดวย 

นอกจากนี้ คาดวาจะเห็นพัฒนาการในอุตสาหกรรมสื่อส่ิงพิมพอยางตอเนื่อง ทั้งการมีส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบใหม 
(อาทิ Free copy) เขามาในตลาดเพื่อสนองพฤตกิรรมผูบริโภคที่มีวถิีการดําเนนิชีวิตที่เปลี่ยนไป, การรวมมือระหวางผูผลิต 
content กับสื่อหนังสือพิมพเพือ่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน รวมทั้งการที่มีส่ือประเภทใหม (อาทิ Internet) และการผนวก
ขามสื่อหลายๆประเภท (Convergence) ซ่ึงจะสงผลใหการแขงขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น แตก็เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับ
ผูบริโภคมากยิ่งขึ้นดวย 

ปจจัยสําคัญที่จะทําใหบริษทัส่ือส่ิงพิมพประสบความสําเร็จในอนาคต จะยังคงเปนการเสนอขาวที่นาสนใจ เที่ยงตรง
และไดรับความเชือ่ถอืจากผูอาน, การควบคุมตนทนุและประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งการใชประโยชนจาก Content ที่มีอยู
ไปยังชองทางใหม เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในเวลาที่เหมาะสม 
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ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง 
ดําเนินการโดยบรษิัทยอยทีด่ําเนินธรุกิจส่ือกระจายภาพและเสียง โดยเปนผูนาํในดานของการเปนผูใหบริการขาวสาร 

สถานีขาว 24 ชั่วโมง รายแรกของประเทศไทย โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวทีท่ันตอเหตุการณ เจาะลึก 
และวิเคราะหเนือ้หาอยางเปนกลางเชื่อถอืได นอกจากนี้ยังเปนผูใหบรกิารจัดทาํรายการใหสถานีโทรทศันอื่นๆ และ เคเบิ้ล ทีว ี
ทั่วประเทศ รวมไปถึงการดาํเนินงานดานสถานีวทิยุ โดยบริษัท Nation Radio Network อีกดวย 

 สายธุรกิจนี้ ยังมีผลขาดทุนตอเนื่อง และสงผลตอผลประกอบการรวมของบริษทั ซ่ึงบริษัทตองพยายามสรางความ
แข็งแกรง ดึงความไดเปรียบของความเปน Multimedia มาใชเพิ่มขึ้นในการสรางรายได แลการลดตนทุนขายและคาใชจาย เพื่อ
ใหผลการดําเนินงานถึงจุดคุมทนุโดยเร็ว 

สภาพการแขงขัน 
ในสภาวะที่ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงโดยเฉพาะสื่อทางโทรทศัน ยังคงเปนสื่อที่ไดรับความนิยมและเขาถึง

ผูบริโภคมากที่สุด ถึงแมจะเกิดความไมแนนอนในเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการ กสช. ในปทีผ่านมา บริษทัฯยังคงเชื่อวาการ
เปดเสรีอุตสาหกรรมกระจายภาพและเสียงจะเกิดขึ้นในที่สุด ซ่ึงจะสงผลใหเกิดชองทางในการกระจายภาพและเสียงมากขึ้น 
และเพิ่มทางเลือกในการบริโภคขาวสารที่มีคุณภาพใหแกประชาชนมากขึ้น 

ในชวงปทีผ่านมา จะเห็นไดวาสถานีโทรทศันชองตางๆ ยังคงเนนการพัฒนาคุณภาพของรายการที่ผลิตเอง หันมาให
ความสําคัญกับการนําเสนอขาวสารและสาระเพิ่มขึ้น และเริ่มมีการสรางพันธมิตรระหวางสถานีและผูผลิตรายการ เพื่อขยายฐาน
ผูชมซ่ึงเปนปจจัยหลักในการเพิ่มรายไดจากโฆษณา และเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันที่จะสูงขึ้นในอนาคต  
 

แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคต 
แนวโนมของป 2549 คาดวา ก็จะเปนในลกัษณะเดียวกับปที่ผานมา คือ การแขงขันจะเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นการ

พัฒนาคุณภาพรายการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับชม และความรวมมือระหวางสถานีและผูผลิตรายการเพื่อเตรียมตัว
สําหรับการเปดเสรีในอนาคต โดยการที่จะประสบความสําเร็จไดตองขึ้นอยูกับการทํารายการที่ตรงตามความตองการของตลาด 
และสรางความพงึพอใจใหกับผูชม อันเปนปจจัยที่จะนํามาซึ่งสวนแบงทางการโฆษณาที่เปนตัวสําคัญในการกอใหเกิดรายได  
 

ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม 
 ในป 2548 จะเห็นไดวาสื่อรูปแบบใหม อาท ิ โทรศัพทมอืถือ และ Broadband Internet ยังคงมีการขยายตัวสูงอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงทางบริษัทเองก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและเตรียมการผลิต content เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคผานสื่อใหมๆเหลานี้ เชน Nation News on Mobile ซ่ึงเปนบริการสงขาวผานมือถอืในรปูแบบ SMS และการเปดตัว
รายการทีวีผาน Broadband Internet ภายใตชื่อของ Your TV โดยเปนรายการที่เปดโอกาสใหเยาวชนรุนใหมคิดและทาํรายการ
โทรทัศนเอง เพือ่ใหกลุมผูชมในวัยเดียวกันรับชม 

บริษัทฯคาดวาสื่อเหลานี้จะมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะทดลองและพัฒนาผลิตภณัฑ
สําหรับส่ือรูปแบบใหมเหลานี้อยางตอเนื่อง เพือ่สรางความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค และส่ังสมประสบการณเพือ่สรางความ
ไดเปรียบในการเจาะตลาดนี้ในอนาคต 

 

บทสรุป  
สภาวะเศรษฐกิจในป 2548 ที่ผานมา เปนปที่เศรษฐกิจชะลอตวัตามที่บริษทัไดคาดการณไว เนื่องจากปจจัยหลายๆ

ประการ เชน ราคาน้ํามันที่สูงและอัตราดอกเบี้ยทีท่ยอยปรับตัวสูงขึ้น ปจจัยเหลานี้สงผลใหบริษทัตางๆเพิ่มความระมัดระวังใน
คาใชจายตางๆ รวมทั้งการลงโฆษณา ซ่ึงเปนรายไดหลักสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมสื่อส่ิงพิมพ   นอกจากนี้ การที่ราคาน้าํมันอยู
ในระดับสูงสงผลใหราคากระดาษ ซ่ึงเปนตนทนุหลักของบรษิัทสิ่งพิมพฯ ก็มีการเพิม่ขึ้นอยางตอเนือ่ง ซ่ึงสงผลกระทบตอผล
ประกอบของบรษิัทสิ่งพิมพโดยตรง 
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จากสถานการณดานเศรษฐกิจและธุรกิจส่ือที่ไมแนนอน บรษิัทจึงไดมีนโยบายเตรียมตัวตั้งแตตนป 2548 เพื่อรองรับ

กับปจจัยลบขางตน โดยเนนเรื่องการควบคุมคาใชจายตางๆของบริษัท โดยมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาอยางตอเนื่อง อาท ิ การ
ชะลอการวาจางงานตามทีจ่ําเปน, การลดปริมาณของเสีย (Waste) ในขั้นตอนการผลิต และการลดจาํนวนหนังสือคืนในขั้นตอน
การจัดจําหนาย โดยมีวัตถุประสงคหลักในการควบคมุคาใชจายของบรษิัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

นอกจากนโยบายควบคุมคาใชจายขางตนแลว  บรษิัทยังมีการปรบัโครงสรางการบริหารจัดการภายในบริษัทออกเปน 
6 สายงาน ไดแก กลุม สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย, สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย, สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ, 
สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพ และเสียง, สายธุรกิจดานการศกึษา บันเทิง และตางประเทศ และ สายธุรกิจดานการพิมพ โดยการ
ปรับโครงสรางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อกระจายอาํนาจและเพิ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน และเตรียมสรางผูนํารุนใหมของบริษทัตอไปในอนาคต 

การดําเนินการตามนโยบายปรับโครงสรางขางตน ไดแก การแยกสวนการพิมพ (Printing services) ภายในของกลุม
บริษัท ออกมาเปน บริษทั WPS (Thailand) Co., Ltd. เพื่อหารายไดเพิ่มจากการรบังานพิมพภายนอก รวมทั้งการหาพนัธมิตร 
(Strategic Partner) เขามารวมทุนและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน เปนตน 

นอกจากนี้ บรษิัทยังไดดําเนินการพฒันาบรษิัทในดานอื่นๆ อยางตอเนื่อง อาทิ การปรบัระบบคาตอบแทนใหอิงตาม
ผลงาน ( Pay Per Performance ) การปรับโครงสรางดาน IT รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอื่นๆ เพื่อเปนการ
วางรากฐานรองรบัการเติบโตของบริษัทตอไปในอนาคต 

สุดทายนี ้ บรษิัทยังคงยืนยันจะดํารงไวซ่ึงมาตรฐานและจรรณยาบรรณในการเสนอขอมลูขาวสารอยางถูกตอง 
เที่ยงตรง เปนกลาง และยุติธรรม ตามหลักจริยธรรมและหลกัการของวิชาชีพส่ือสารมวลชน รวมถึงการดําเนินการตามหลักการ
กํากับดูแลกจิการที่ดี (Good Corporate Governance) ในการรักษา Core Value ของบริษัท อนัไดแก Credibility, Integrity, 
Synergy, Customer focus และ Innovation ซ่ึงเปนฐานหลักที่สําคัญทีช่วยใหกลุมบริษทัเจริญกาวหนาตอไปอยางมั่นคง 
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13. ขอมูลท่ีเก่ียวของอื่น 
      -ไมมี- 
 



สวนที่ 3 หนาที่ 1 
 

สวนที่ 3 
การรบัรองความถูกตองของขอมูล 

 
1. การรบัรองความถูกตองครบถวนของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูที่ดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี 
  

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหาร
ของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินาของบริษัทและบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได

มอบหมายให นายธนะชัย  สันติชัยกูล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายธนะชัย     
สันติชัยกูล กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
 

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

นายธนะชัย  สันตชิัยกูล  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/      
    กรรมการผูจัดการใหญ 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
 
นายธนะชัย  สันตชิัยกูล  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/      

    กรรมการผูจัดการใหญ 
 



สวนที่ 3 หนาที่ 2 
 

2. การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลโดยกรรมการอืน่ๆ 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได
มอบหมายให  นายธนะชัย  สันติชัยกูล   เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายธนะ
ชัย สันติชัยกูล   กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 ชื่อ  ตําแหนง     ลายมือชือ่ 
 

นายปกรณ  บริมาสพร  กรรมการบริษทั /         
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายเชวง  จริยะพสุิทธิ์  กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ      

นายนิวัตน  แจงอริยวงศ  กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบ      

นายพนา จันทรวโิรจน  กรรมการบริษทั        

นายอดศิักดิ ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการบริษทั        

      นายนิสสัย เวชชาชีวะ   กรรมการบริษทั        

      นายโยธิน เนือ่งจํานงค   กรรมการบริษทั        
 
นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน   กรรมการบริษทั        
 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
 
นายธนะชัย สันตชิัยกูล  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/      
    กรรมการผูจัดการใหญ 
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ขอมูลคณะกรรมการบริษัท 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท 
ณ  31 ธ.ค. 48 

คุณวุฒิทางการศึกษา ป พ.ศ. ประวตัิการทํางาน 

    1.นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการ 
 

9.81% - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาบริหารธุรกิจประเภททั่วไป 
  มหาวิทยาลัย เอเซยีอาคเนย  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์ สาขาการตลาดสถาบันราชภัฎเชียงราย 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2519-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   

    2.นายสุทธิชัย แซหยุน กรรมการ 9.19% โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 2514-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   
3.นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการ 

 
0.19% - ปริญญาโท – พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม  
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2522-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป    

4.นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

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

2536-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ. ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท      

5.นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ กรรมการอิสระ 
และกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ไมไดถือหุนบริษัท - โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 
-  อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2534-ปจจุบัน 
 
 

กรรมการบริหาร บจก. เอส เอส  ที โฮลดิ้ง                    

6.นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ 
และกรรมการ 
ตรวจสอบ 

2.72% -  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์ สถาบันราชภัฏเชียงราย 
-  อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม 
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2522-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก. กรีนสยาม  

7.นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการ 0.04% ปริญญาโท : Tuffs University, USA 2527-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
8. นายอดิศกัดิ ์ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการ 0.06% ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร   และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
9.นายนิสสัย เวชชาชีวะ กรรมการ ไมไดถือหุนบริษัท MBA (Political Economy) Stern School of Business, New York University 2544-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ประธานบริหาร  บริษัท ทีวีที เทเลวิชั่น จํากดั 

10.นายโยธิน เนื่องจํานงค กรรมการ 1.85% - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

-  อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสง  
   เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2532-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.โมเดอรนฟอรม 

11.นายณรงคศักดิ ์โอปลันธน กรรมการ 1.25% - ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสติ  
- ประกาศนียบัตรรับรองภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ  (University of  
   California, Berkeley, San Francisco, U.S.A.) 
 - อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสงเสริม 

2545-ปจจุบัน 
 

2547 - ปจจุบัน 

-  ผูจดัการดานบริหารทั่วไป และการตลาด   
   TS Interseats Co., Ltd. 
- กรรมการผูจัดการ   
  Thai Summit Eastern Seaboard Auto part Co., Ltd. 
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   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หมายเหตุ: กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก ลําดับที่ 1,2,3  โดย 2  ใน 3 คน  ลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญบริษัท 

ประวัติผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
ประวัติการทํางาน ชื่อ-นามสกุล อายุ สัดสวนการถือหุน

ในบริษัท  
ณ 31 ธ.ค. 48 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ตําแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา 

ป พ.ศ. สถานที่ 
1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 61 9.81 % - ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(CEO) 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาบริหารธุรกิจประเภททั่วไป 
   มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ ์ สาขาการตลาดสถาบันราชภัฎ  
   เชียงราย 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
-  อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสง  
   เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2519-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   

  2.นายสุทธิชัย แซหยุน 60 9.19 % พี่ชาย 
นายเทพชัย แซหยอง 

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

  3.นายธนะชัย สันติชัยกูล 52 0.19 % - กรรมการผูจัดการใหญ - ปริญญาโท – พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการจากสมาคมสง 
   เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2522-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   

  4. นายพนา จันทรวิโรจน 46 0.04 % - กรรมการอํานวยการ 
สายธุรกจิขาวภาษาอังกฤษ 

ปริญญาโท-Tuffs University,USA 2527-ปจจุบัน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

  5. นายอดิศกัดิ ์ลิมปรุงพัฒนกิจ 45 0.06 % - กรรมการอํานวยการ 
สายธุรกจิสือ่กระจายภาพ

และเสียง 

ปริญญาตรี-พาณิชยศาสตร   และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528-ปจจุบัน บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

  6. นายเทพชัย หยอง 
 

51 0.06 % นองชาย 
นายสุทธิชัย แซหยุน 

บรรณาธิการเครือเนชัน่ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  ไดรับทุน  Nieman Fellowship for Jounrnalists at Harvard University     
    ไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

2518-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

  7. นางเกษรี กาญจนะวณิชย 47 0.05% - กรรมการอํานวยการ 
สายธุรกจิดานการศึกษา
บันเทิง และตางประเทศ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ 
Northwestern University 

- Bachelor of Science, Duke University, USA. 

2523-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

  8. นางสาวพิมพกาญจน ยันศรีสิริชยั 47 0.05% - กรรมการผูอํานวยการ 
สายธุรกจิขาวทั่วไปภาษาไทย 

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

2540-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

  9. นายประเสริฐ เลขะวณิชขจร 54 ไมไดถือหุนบริษัท - กรรมการอํานวยการ 
สายธุรกจิดานขาวธุรกจิ 

ภาษาไทย 

-  Master of Business in Teaching –Portland State University.  2539-ปจจุบัน บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

หมายเหตุ  1. ประวัติการกระทําผิดตามกฎหมายระยะเวลา 10 ป ยอน กอนวันยื่นรายงานเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมของผูบริหาร  -ไมมี- 
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2. หนี้สินที่ผูบริหารมีอยูกับบริษัท หรือบริษัทในเครือ      -ไมมี- 

3. สวนไดเสียของผูบริหารในบริษัท (ยกเวนการถือหุนบริษัท)                   -ไมมี- 
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ขอมลู - ความสมัพันธระหวางกรรมการ ผูบริหาร กับบุคคลทีม่ีผลประโยชนรวม  ณ 31 ธันวาคม 2548 
บรษิัท บรษิัทยอย บรษิัทรวม บรษิัทที่เกี่ยวของ   
NMG NBI NEE NED NBC NRN WPS NDM NIT YNIS MEI MM TP NP NTR NIC NMK NPC NT  

สายธรุกิจ 1,2,3 5 5 5 4 4 6 none none    none     none none  
นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ X  

// 
X  
// 

X 
// 

X  
// 

 X  
// 

X 
// 

X  
// 

X  
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 
// 

  
// 

 
// 

 
// 

 
// 

 

นายสุทธชิัย แซหยุน // // // // X 
// 

//  // //     //  // // // //  

นายธนะชัย สันติชัยกูล // // // // // // // // //     //  // // // //  
นายปกรณ บริมาสพร /    / /               
นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ /                    
นายนิวัตน แจงอรยิวงศ /                    
นายพนา จันทรวิโรจน /       /             
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกจิ /    // /  /             
นายนิสสัย เวชชาชวีะ /    /                
นายโยธิน เนื่องจํานงค /                    
นายณรงคศักดิ์ โอปลันธ /                    

หมายเหต ุ: /  = กรรมการ    X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการบรหิาร  
สัญลักษณสายธุรกิจ: 1 =  สายธุรกจิดานขาวธุรกจิภาษาไทย , 2 = สายธรุกิจดานขาวทัว่ไปภาษาไทย, 3 =  สายธุรกจิดานขาวภาษาอังกฤษ, 4 = สายธุรกจิดานสื่อกระจายภาพและเสียง  

 5 = สายธุรกจิดานการศึกษา บันเทิง และ ตางประเทศ, 6 = สายธุรกิจดานการพิมพ, none =  ธุรกจิที่ไมไดดําเนินธุรกจิแลว (inactive) 
  สัดสวนการถือหุน  สัดสวนการถือหุน 
บริษทั
ยอย 

 ณ 31 ธ.ค. 48 % บริษทัอื่น / บริษทัที่เกี่ยวของ ณ 31 ธ.ค. 48 % 

NBI บรษิัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ถือหุนโดยตรง 99.93% MEI บรษิัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนโดยตรง 16.97% 
NEE บรษิัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง 50.00% MM บรษิัท มีเดีย แม็กเน็ท จาํกัด ถือหุนโดยตรง 19.00% 
NED บรษิัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนโดยตรง 98.70% TP บรษิัท ไทย พอรทัล จํากัด ถือหุนผาน NDM 19.00% 
NBC บรษิัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชัน่ จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     NP บรษิัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด ถือหุนโดยตรง 18.00% 
NRN บรษิัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ถือหุนผาน NBC 99.97%     NTR บรษิัท เอ็นพีจ ีเทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด ถือหุนผาน NP 17.99% 
WPS บรษิัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

( ณ 13 ม.ค. 49 สัดสวนการถือหุน NMG ใน WPS 
 เทากับ 84.50%) 

ถือหุนโดยตรง 99.99% 
 

    NIC บรษิัท เนชั่น อินเตอรเนชัน่แนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด - - 

NDM บรษิัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จาํกัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     NMK บรษิัท เอ็นพีจ ีมารเก็ตติ้ง เซอรวิส จํากัด - - 
NIT บรษิัท เนชั่น อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99% NPC บรษิัท เนชั่น พริ้นตติ้ง คอมเพล็กซ จํากัด ถือหุนโดยตรง 19.00% 
บริษทัรวม    NT บรษิัท เนชั่น ทั่วไทย จํากัด ถือหุนโดยตรง 19.00% 
YNIS บรษิัท โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอรเมชัน่ เซอรวิส จํากัด ถือหุนโดยตรง 44.98%     
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