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สวนที่ 1 

ขอมูลสรุป (Executive Summary) 
ขอมูลเก่ียวกับกลุมบริษัท  

กลุมบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  กอตั้งโดยผูบริหารคนไทยซึ่งไดเริ่มตนประกอบธุรกิจผลิต
หนังสือพิมพ “The Nation” ในป 2519 และตอมาไดขยายธุรกิจ โดยไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเมื่อป 2531 และ    
จัดตั้งบริษัทยอยซ่ึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับดานสื่ออยางตอเนื่อง ปจจุบันกลุมบริษัทไดแบงสายธุรกิจออกเปน 7 สายธุรกิจ  

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

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

ตองการประชาสมัพันธบริษทัในโอกาสตางๆ  เพื่อแทรกไปกบั หนังสือพิมพในเครือเนชั่น สวนกิจกรรมพิเศษจะรับ
เผยแพรกิจกรรมใหกับลูกคาผานทางสื่อของบริษทั ทั้งส่ือส่ิงพิมพ และ ส่ือโทรทัศนและวิทยุ  

โดยทั้ง 4 สวนธุรกิจรวมกันอยูภายใต บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  
5. สายธุรกิจดานสื่อโทรทัศนและวิทยุ: ดําเนินงานภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น 

จํากัด เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล ผลิตรายการและรวมผลิตรายการเพื่อออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ 
ทั้ง Free TV ไดแก ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9  และ Sattelite หรือ Cable TV ไดแก TTV ชอง 1  และผลิตรายการวิทยุ
ใหกับสถานี F.M 90.5 เปนตน  รวมทั้งใหบริการขาวสารผานสื่อรูปแบบใหม (New Media) อาทิ Internet Broadband สง
ขาว SMS โทรศัพทมือถือ ของทุกเครือขาย ซ่ึงดําเนินงานในนามบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

6. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ:  ผลิตและจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเด็ก เพื่อการศึกษา และบันเทิง 
โดยไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ, ผลิตหนังสือเลมในนามของสํานักพิมพเนชั่นบุคส โดยไดรับลิขสิทธิจากทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  รวมทั้งธุรกิจสอนภาษาอังกฤษในนาม Direct English โดยอยูภายใตการบริหารงานของบริษัทยอย ไดแก 
บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด   

7. ธุรกิจดานการพิมพ: ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด (WPS ถือหุน 49%) โดยใหบริการพิมพหนังสือพิมพและหนังสืออื่นๆ ไดแก 
การตูน, พ็อคเกตบุคส และนิตยสาร รวมถึงงานพิมพที่มีคุณภาพอื่น เปนตน   

 ในป 2550  งบการเงินรวมของบริษัทส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550   บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงิน
ได และสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน 107.23 ลานบาท หากรวมภาษีเงินได 57.81 ลานบาท (ไมรวมภาษีจากการ
ขายเครื่องจักร 6.44 ลานบาท) สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม 46.43 ลานบาท  การรับรูกําไรจากการขายเครื่องจักรสุทธิ
ภาษี 32.48 ลานบาท รายการตัดหนี้สูญ รายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและบริษัทที่เกี่ยวของตามการปรับ
นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้ ตลอดจนการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยของสินคาคงเหลือ รวม 210.77 ลานบาท  การตั้งคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวม 615.88 ลานบาทและเงินชดเชยใหพนักงานดวยเหตุออกจาก
งาน 6.33 ลานบาท ผลประกอบการสําหรับป 2550 จะแสดงเปนขาดทุนสุทธิ 797.51 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 154.22 ลานบาท 

 โดยในป 2550 บริษัทมีรายไดรวม 3,208 ลานบาท รายไดจากการขายและบริการเทากับ 3,007 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 3 มีตนทุนขาย 1,852 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5 คาใชจายในการขายและบริหารที่ไมรวม    
รายการตั้งสํารองและคาเผื่อการดอยคาตางๆ ขางตน จะเทากับ 1,027 ลานบาท โดยลดลงประมาณรอยละ 13 เมือ่เทยีบกบัป
กอน ทั้งนี้บริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานกอนรายการตั้งสํารองตางๆ ขางตนเทากับ 49 ลานบาท ซ่ึงหากรวมรายการ
สํารองตางๆ 847 ลานบาทแลวจะทําใหเกิดเปนผลขาดทุนสุทธิ 797 ลานบาท   
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
 
 

ช่ือบริษัท   :  บริษัท  เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

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

กรุงเทพธุรกิจ Bizweek 
2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ 

เนช่ันสุดสัปดาห  
3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลิตหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น และ 

เนช่ันจูเนียร 
4. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษ และหนังสือฉบับพิเศษ  ดําเนินธุรกิจใหบริการจัด

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

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

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

7. สายธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ                : 1854   ถนนบางนา – ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษทั                  :  บมจ. 226 

Home Page                             :   www.nationgroup.com 

โทรศัพท                                 :   (662) 338 - 3333 

โทรสาร                                  :   (662) 338 – 3910 
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1.   ปจจัยความเสีย่ง 
การดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมปีจจัยความเสี่ยงที่เก่ียวของซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอกลุมบรษิัท และหรือผูลงทุน

อยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งบริษทัไดมมีาตรการรองรับความเสี่ยงดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
 
1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาํเนนิธุรกิจ ไดแก 

 1.1  ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบ   
วัตถุดิบหลักที่สําคัญของธุรกิจหนังสือพิมพคือกระดาษคิดเปนตนทุนประมาณรอยละ 37 ของคาใชจายตนทุนขาย

ตามงบการเงินรวม และคิดเปนรอยละ  80  ของตนทุนวัตถุดิบรวม โดยสัดสวนปริมาณการสั่งซื้อกระดาษในปที่ผานมา 
ระหวางกระดาษนําเขา และการซื้อในประเทศคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ70 ตอ 30  โดยกระดาษจัดเปนสินคาประเภท 
Commodity  ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาแปรผันตามความตองการของผูบริโภคและปริมาณการผลิตของผูผลิต (Demand 
& Supply) ซึ่งเปนปจจัยหลักในการกําหนดราคาอางอิงในตลาดโลก  ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
กระดาษ  ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตและกําไรสุทธิของบริษัท 

อยางไรก็ตามจากประสบการณในธุรกิจสิ่งพิมพและการติดตามราคากระดาษอยางใกลชิดมาเปนระยะเวลานานกวา 
36 ป  ทําใหฝายบริหารเขาใจในวงจรของราคากระดาษเปนอยางดี  เชนเมื่อมีการคาดการณการเพิ่มขึ้นของราคากระดาษ  ฝาย
บริหารจะพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบลวงหนา  และเพิ่มความระมัดระวัง ในการใชหนากระดาษ หนังสือพิมพใหมากขึ้น โดยไม
กระทบเนื้อหา  ถึงแมวาในป  2550 ราคากระดาษยังคงทรงตัวในระดับสูง ก็สงผลกระทบตอตนทุนผลิตไมมากนัก  เนื่องจาก
บริษัทไดใชนโยบายลดตนทุนการใชกระดาษ  เชน การบริหารการวางจุดจําหนายหนังสือที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อลดปริมาณ
หนังสือคืน , ปรับเปล่ียนขนาดหนังสือพิมพเดอะเนชั่น และกรุงเทพธุรกิจใหเล็กลง รวมถึงการลดจํานวนหนาสี หรือหนาขาว
ดํา  สวนป 2551  บริษัทคาดการณวาราคากระดาษจะมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ
มีการแขงขันโอลิมปก ตลอดจนวัตถุดิบของการผลิตกระดาษ Newsprint ไดแกกระดาษ เกามีราคาสูงข้ึนมาก   และราคาเยื้อ
กระดาษที่สูงขึ้นดวย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอตนทุนการผลิตบาง  อยางไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบายในการลดตนทุนการใช
กระดาษไวเหมือนปที่ผานมา  นอกจากนี้คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นต้ังแตป 2550  ก็สงผลใหตนทุนการนําเขากระดาษของบริษัท
ลดลงเนื่องจากบริษัทไดบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Forward Contract ไวตามปริมาณกระดาษที่คาดวาจะ
ใชลวงหนาเปนระยะเวลา 6 เดือน ดังนั้นราคากระดาษยังไมมีผลกระทบอยางเปนนัยสําคัญตอตนทุนการผลิตของบริษัท  
อยางไรก็ตามบริษัทเฝาติดตามสถานการณราคากระดาษอยางใกลชิด 

1.2 ความเสี่ยงดานการรักษาบุคลากรท่ีมีประสบการณและความสามารถ   
เนื่องจากภาพลักษณของกลุม บริษัท เปนองคกรสื่อสารมวลชนที่ไดรับความยอมรับจากประชาชน ในความเปนมือ

อาชีพของวงการสื่อ  ซึ่งการพัฒนาบุคลาการดานกองบรรณาธิการไดเนนการพัฒนาความรูความสามารถในการทํางานเปนทีม
โดยไมยึดติดกับตัวบุคคล  สงผลใหความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานมีนอยและมีผลกระทบตอบริษัทไมมากนัก    โดยปจจุบัน
บุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  และ คม ชัด ลึก ประกอบดวยผูสื่อขาว  
ผูเขียนขาว บรรณาธิการ  ชางภาพ รวมประมาณ 654 คน  

นอกจากฝายกองบรรณาธิการแลว  ผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานตางๆ ของบริษัท ทั้ง ฝายขาย  การตลาด, การจัด
จําหนายและหนวยงานสนับสนุน  ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จ    

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทใหความสําคัญอยางยิ่ง กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการสราง Successor 
ที่ผูบริหารระดับสูงจะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจ อีกทั้งเปนการกระจาย
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อํานาจ และความรับผิดชอบใหผูบริหารในระดับรองๆ ลงมาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางคลองตัว  โดยอยูภายใตโครงสราง
ที่ใหความสําคัญตอการกระจายความรับผิดชอบและภาระหนาที่   ตามโครงสราง 7 สายธุรกิจหลักดังนี้ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจ
ภาษาไทย , สายธุรกิจดานขาวทั่วไป (Mass) ภาษาไทย , สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  , สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและ
หนังสือฉบับพิเศษ, สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพ และเสียง , สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  และสายธุรกิจ
ดานการพิมพ         โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเพิ่มความคลองตัว มุงเนนประสิทธิภาพในการทํางานใหมีมากข้ึน และลด
ความซ้ําซอนในระบบการทํางาน อีกทั้งยังเปนการสรางบุคลากรและกระจายอํานาจ ใหผูบริหารรุนใหมมีความคลองตัวในการ
บริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และความหลากหลายของกลุมเปาหมายไดทันการณ พรอมทั้งสรางโอกาส
ทางธุรกิจใหม ๆ ใหแกกลุมบริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  โดยคงไวซึ่ง ความนาเช่ือถือ ความซื่อสัตย การ
รวมมือที่ดี การใหบริการ และความคิดสรางสรรค  ซึ่งเปน Core Value (คุณคาขององคกร) ของกลุมบริษัท   

ดังนั้นหากบริษัทขาดบุคลากรสําคัญทานใดทานหนึ่งไปจะไมกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก
ผูบริหารในระดับสูงสุดไดจัดสรรและแบงงานถายทอดตอกันไปถึงผูบริหารในระดับรองลงมา ในขณะเดียวกันการดําเนนิธรุกจิ
ยังคงตองรักษาความรวมมือประสานงานกันในทุกสื่อ  เพื่อสราง Synergy ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกลุมเนชั่น  

 

1.3 ความเสี่ยงทางการดอยคาของลูกหนี้การคา  
บริษัทมีความเสี่ยงในการตั้งสํารองหนี้สูญเปนไปตามนโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งระบุไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินคือบริษัทมีนโยบายการจัดเก็บหนี้และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    โดยพิจารณาตามจํานวนหนี้ที่คาดวาจะไมสามารถ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ไดโดยประมาณการจากฐานะปจจุบันของลูกหนี้ควบคูกับประสบการณในการเรียกเก็บหนี้ในอดีต 
นอกจากนี้บริษัทไดตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามสัดสวนรอยละของรายไดเชน รายไดประเภทโฆษณาจะตั้งสํารองคา
เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวที่รอยละ 1   ของรายไดโฆษณาตั้งแตไตรมาส  3 ป 2550  (โดยอัตราสวนการต้ังสํารองดังกลาวไดปรับ
ข้ึนจากรอยละ 0.75)  เปนตน  และบริษัทมีนโยบายลดสัดสวนของลูกหนี้การคาที่มีอายุเกินกวา 12 เดือนใหมากที่สุด  โดย
ลูกหนี้ที่มีอายุเกินกวา 12 เดือน (งบการเงินรวม)  ณ 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 110 ลาน และท่ีมีอายุ 6-12 เดือน จํานวน 14 
ลานบาท   ซึ่งบริษัทไดตั้งสํารองหนี้สูญไดครอบคลุมจํานวนดังกลาวแลว โดยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (งบการเงินรวม)  ณ 31 
ธันวาคม 2550 รวม 200 ลานบาท  นอกจากนี้บริษัทยังมีหนวยงานเรงรัดหนี้สินซึ่งทําหนาที่ในการติดตามหนี้ที่มีปญหาอยาง
ตอเนื่อง  ถึงแมวาบริษัทจะตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไปแลวก็ตาม  

1.4  ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทยอย  
1.4.1 ธุรกิจโทรทัศนดําเนินงานโดยบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด  ซึ่งถือหุนโดยบริษัทรอยละ 

99.99  ในป 2550  อัตราสวนของรายไดจากธุรกิจโทรทัศนคิดเปนรอยละ 9.5 ของรายไดจากการขายและบริการรวม  โดยบริษัท
มีรายไดจากการขายโฆษณาในรายการที่ผลิตหรือรวมผลิตใหกับสถานีโทรทัศนชองตางๆ  ไดแก  ชอง 3, ชอง 5, ชอง 7 และ 
ชอง 9, และทางสถานีโทรทัศน Nation Channel ชอง TTV 1 โดยไดรับการนําไปออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวีตางจังหวัด และระบบ
ดาวเทียม เชน  TGN (Thai Global Network) และระบบดาวเทียมของสามารถเปนตน เพื่อเปนการสรางฐานผูชม ใหมีโอกาส
ไดรับชมรายการของ Nation ในชองทางตาง ๆ ไดทัว่ถึง  

บริษัทมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนของรายไดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผังรายการจากเจาของสถานี โดยเฉพาะ
รายการที่ผลิตใน Free TV   อยางไรก็ตามในป 2550 บริษัทไดรับการสนับสนนุจากสถานีชองตาง ๆ เปดโอกาสใหบริษทัได  
ผลิตรายการและรวมผลิตรายการเพื่อเผยแพรใหประชาชนไดรับรูขาวสาร, สาระความรู ที่เปนกลางมากขึ้นจึงเปนผลให
สถานีโทรทัศนชองตาง ๆ เนนการพัฒนาคุณภาพของรายการขาวที่ผลิตเอง และสรางพันธมิตรระหวางสถานีและผูผลิตรายการ 
เพื่อขยายฐานผูชม ซึ่งเปนปจจัยหลักในการเพิม่รายไดจากโฆษณา  สงผลใหบรษิัทไดเขาไปรวมผลิตรายการในสถานี Free TV 
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ชอง ตาง  ๆ เพิ่มขึ้น สงผลใหสัดสวนรายไดจาก Free TV เพิ่มข้ึนจากเดิมเปนอยางมาก จนทําใหผลการดําเนินงานในป 2550 
เปนผลกําไรจากเดิมทีม่ีผลการดําเนินงานขาดทุน            

 นอกจากนี้เพื่อเปนการรองรับแนวโนมสภาวะเศรษฐกิจที่คาดวาจะชลอตัวในป 2551   บรษิัทไดเพิม่ชองทางหา
รายไดจาก Nation channel และ Free TV  ใหเพิม่ขึ้น  โดยบริษัทไดกําหนดกลยุทธเพื่อสรางจุดขายใหเปน Media for Below the 
line  เพิม่ข้ึนเชน การขายในลักษณะ Multimedia Package รวมกับฝายขายสิ่งพมิพ, Customize Package เชน Advertorial on TV,  
การสรางกิจกรรมเพื่อรายไดจากชองทางอ่ืน ๆ เพิม่เติมเชน VCD, Workshop เปนตน   

อยางไรก็ตาม รางพระราชบัญญัติ กิจการกระจายเสียงและโทรทศัน ไดผานความเหน็ชอบจากสภานิติบัญญัติ
เรียบรอยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550  และหลังจากที่จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคบัใช จะทําใหเกิดการ
แขงขันโดยเสรีของกิจการโทรทัศนมมีากขึ้นสงผลใหบรษิัทมีโอกาสที่จะขอสมัปทานโทรทัศนดาวเทียมได 

1.4.2  ธุรกิจวิทยุ   ต้ังแตตนป 2550 ไดโอนธุรกิจดังกลาวมาบริหารงานภายใตบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (เดิมบริหารงานภายใตบริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค  จํากัด)  โดยดําเนินการเชาเวลาหรือแบงรายไดโฆษณา
จากผูประมูลสถานีอีกทอดหนึ่ง  ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการถูกแทรกแซงหรือถูกยกเลิกจากเจาของสถานีซึ่งอาจจะ
สงผลกระทบตอรายไดของบริษัทยอยดังกลาว  อยางไรก็ตามรายไดจากธุรกิจวิทยุคิดเปนเพียงรอยละ 0.7  ของรายไดจากการ
ขายและบริการรวมของกลุมบริษัท   

1.5  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  

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

ดังนั้นไมวาเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรกลุมผูตองการขาวสารยังคงมีความตองการบริโภคอยู ซึ่งบริษทัมี
ฐานขอมูลเปนจํานวนมากในทุกรูปแบบทีส่ามารถนําไปใหบริการไดในทุกๆ สื่อ ถึงแมรายไดจากสือ่ใหมจะมีเม็ดเงินไมมาก
นักในปจจบุัน แตบริษัทยังคงพัฒนาระบบการจัดเก็บและบริหารขอมูล และการผลิตขาวโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ  เพื่อชวยดาน
ความรวดเร็วและความหลากหลายของประเภทสื่อรวมถึงการบรหิารตนทุนและคาใชจายสรางความพรอมเพื่อรองรับการปลี่ยน
แปลงจากยุคการบริโภคขาวสารทางสื่อสิ่งพมิพไปสูการรับขอมูลทางสื่อ D i g i t a l  โดยมีนโยบายที่จะทดลองและพัฒนา

ผลิตภัณฑสําหรับการนําเสนอผานสื่อรูปแบบใหมอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและสั่งสม
ประสบการณเพื่อสรางความไดเปรยีบในการเจาะตลาดลูกคาเปาหมายในอนาคต เชน การสราง  W e b l o g  เพื่อสรางชุมชน
ผูบริโภคขาวใหเขามามีสวนรวมในการนําเสนอขาวไดแก www.oknation.net/blog เปนตน รวมถึงมุงเนนพัฒนาให BLOG 
www.oknation.net. สรางเครือขายทางสังคม (Social Networking) และนักขาวภาคประชาชน (Citizen Reporter) เพื่อใหอยูแถว
หนาของกล ุม New Media ของเมืองไทย ในขณะเดียวกันก็พัฒนาการเสนอขายสื่อโฆษณาและใหบรกิารเสรมิในสื่อสิง่พิมพ 
โทรทัศน วิทยุ และอินเตอรเน็ตทีม่ีอยูแลว เพื่อจูงใจลูกคา และสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรงมากขึน้ 

2) ความเสี่ยงดานการเงิน  ไดแก 

2.1 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน  
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในปจจุบันเปนแบบลอยตัว (Managed Float) ซึ่งการกําหนดราคาขึ้นอยู

กับปริมาณความตองการของเงินสกุลนั้นๆ  ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจจึงมีผลตอ
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บริษัทในสวนของตนทุนการผลิต  เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัท คือกระดาษหนังสือพิมพซึ่งนําเขาจากตางประเทศคิดเปน
รอยละ  70 ของปริมาณกระดาษที่ใชทั้งหมด และมีตนทุนเปนเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ  บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวน
ของคาเงินบาทในการซื้อกระดาษจากตางประเทศ  อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Hedge) โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward Contract) ทันทีที่มีรายการสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ   และจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องต้ังแตป 2550  จึงสงผลใหบริษัทมีตนทุนของ
กระดาษ Newsprint  ลดลงดวย  โดยคาดวาจะทําสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหครอบคลุมสําหรับคากระดาษที่คาดการณวาจะมีการ
นําเขาภายในป 2551   ในอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 30 –31 บาท ตอ 1 USD (ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของปกอนที่
เทากับ 33.8084 บาท  ตอ 1 USD) เทากับบริษัทจะไดรับประโยชนจากคาเงินบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 8% -11% 
 
2.2  ความเสี่ยงจากภาระหนี้สิน   

                      โดย ณ สิ้นป 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระเงินกูยืมจํานวน 2,505 ลานบาท โดยเปน
สวนของเงินกูยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินที่เปนเงินทุนหมุนเวียน ในวงเงินเบิกเกินบัญชี  เจาหนี้ทรัสทรีซิท และตั๋วสัญญา
ใชเงินระยะสั้น รวม 879 ลานบาท มีเงินกูระยะยาว รวม 626 ลานบาท  และหุนกูคงคางรวม 1,000 ลานบาท  

                                     ในเดือนสิงหาคม 2550  บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูรวม (Syndication loan) จํานวน 1,870 ลานบาท 
กับ สถาบันการเงิน 3 แหง แหงละเทา ๆ กัน เพื่อเปนการปรับโครงสรางใหเหมาะสมกับกระแสเงินสดของบริษัท โดยวงเงิน
ดังกลาวเตรียมชําระหุนกูที่จะครบกําหนดในป 2551 และ 2552 และเงินกูระยะยาวเดิมที่มีอยู สําหรับวงเงิน 1,870 ลานบาท
ดังกลาวแบงเปน 2 วงเงิน  

• วงเงินที่ 1 จํานวน 865 ลานบาท โดยเบิกใชครบแลวในเดือนสิงหาคม ป 2550  มีกําหนดชําระคืนภายใน 5 
ป จากการขายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของ  ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคม 2550 บริษัทที่เก่ียวของคือ 
บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด (NTR) ไดขายทรัพยสินคือโรงแรมมาเจสติก
บีช รีสอรท และนําเงินมาคืนให NMG แลว จํานวน 267 ลานบาท ซึ่ง NMG ไดนํามาคืนวงเงินกูนี้บางสวน
แลว จํานวน 250 ลานบาท คงเหลือ 615 ลานบาท  

• วงเงินที่ 2 จํานวน 1,005 ลานบาท  ระยะเวลา 5 ป มีการเบิกใชในเดือนสิงหาคม 2550 จํานวน 5 ลานบาท 
เพื่อชําระเงินกูระยะยาวบางสวน โดยสวนที่เหลือจํานวน 1,000 ลานบาท  จะเบิกใชเพื่อคืนหุนกูในวนัที ่26 
กุมภาพันธ 2551 และวันที่ 18 มีนาคม 2551 งวดละ 500 ลานบาท  โดยมีกําหนดชําระคืนทุก 3 เดือน ต้ังแต 
มี.ค. 2551 ถึง มิ.ย. 2555 ในแตละปไมเทากันข้ึนกับประมาณการกระแสเงินสดคงเหลือ โดยป 2551 ชําระ
คืน 20 ลานบาท , ป 2552 ชําระคืน 290 ลานบาท , ป 2553 ชําระคืน 270 ลานบาท , ป 2554 ชําระคืน 400 
ลานบาท และป 2555 ชําระคืน 55 ลานบาท  ทั้งนี้บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ 
ตามที่กําหนดไวในสัญญา 

บริษัทไดมีมติคณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 อนุมัติใหขายทรัพยสิน ไดแก อาคารสํานักงาน
ใหญ พื้นที่รวมประมาณ 14,212 ตารางเมตร ซึ่งต้ังอยูเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งตั้งอยูบนโฉนดเลขที่ 32439 และ 247619 เนื้อที่ 4 ไร 3 งาน และพื้นที่สํานักงานอาคารชุดเนช่ันทาวเวอร พื้นที่รวมประมาณ 
44,950.32 ตารางเมตร ตั้งอยูที่ 1858 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งทรัพยสินดังกลาวทั้งหมด
มีราคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2550 รวมประมาณ 1,366 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคและประโยชนของการขายทรัพยสิน
ดังนี้ 
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1. เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการขายทรัพยสินไปชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ ซึ่งจะชวยลดภาระหนี้สิน และลด
คาใชจายทางดานดอกเบี้ยจายของบริษัท และทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้นเปนอยางมาก 

2. เพื่อปรับปรุง Process ในการดําเนินงานทั้งสวนของงานขาวในรูปแบบ integrated content management 
และการบริหารจัดการสํานักงานในรูปแบบ smart office    

                      โดยเงื่อนไขรายละเอียดการตกลงไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและทํา
ความตกลงในเรื่องที่เก่ียวกับการซื้อขายทรัพยสินดังกลาว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ไดรับ
ทราบราคาที่มีผูเสนอซื้อทรัพยสินดังกลาวลาสุดที่ 955 ลานบาท  ราคาขายนี้สุทธิจากประมาณการคาใชจายที่เก่ียวของทําใหมี
มูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีสุทธิเปนเงินประมาณ 550.90 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว
ไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวน เงิน 550.90 ลานบาท    

         ทั้งนี้การขายทรัพยสินดังกลาวทําใหบริษัทตองขอความยินยอมผอนผัน/เง่ือนไข อัตราสวนทางการเงินกับผูใหกู
ไดแกขอผอนผันอัตรา D/E Ratio จากเดิมไมเกิน 2.5 : 1 เปนไมเกิน 3.25 : 1 ตั้งแตไตรมาส 4/2550 ถึง ไตรมาส 2/2551  และ 
มูลคาของสวนผูถือหุนสุทธิ (Tangible Net Worth)   จากเดิมไมต่ํากวา 1,000 ลานบาท เปนไมต่ํากวา 800 ลานบาท ต้ังแต
ไตรมาส 4/2550 ถึง ไตรมาส 4/2551   โดย ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอัตราสวน D/E ratio เทากับ 2.72 เทา และสวนของผู
ถือหุนรวมเทากับ 922 ลานบาท  และหลังไดรับเงินจากการขายทรัพยสินไปคืนหนี้ภายในไตรมาส 1 ป 2551 จะทําให D/E 
Ratio ลดลงเหลืออยางนอยเทากับ 2.05 เทา  

                  วันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมผูถือหุนกูไดมีมติอนุมัติใหเล่ือนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู (หรือวันชําระ
เงินตนและดอกเบี้ยหุนกู) จากเดิมวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 เปนวันที่ 18 มีนาคม 2551 โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2551 ผูถือหุนกู
จะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยของหุนกูที่คํานวณจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ทั้งนี้โดยไมมีการแกไขวันชําระเงินตนและดอกเบี้ย
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งผูถือหุนจะไดรับเงินตนและดอกเบี้ยเชนเดิม   

 
2.3  ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนจากแหลงภายนอก  

บริษัทยังมีแหลงเงินทุนภายนอกอื่น ไดแก  วงเงินสนิเช่ือจากธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ   โดย ณ  31  ธันวาคม  
2550  บริษัทและบริษัยอยมีวงเงินสินเช่ือรวม  3,718 ลานบาท และมยีอดใชวงเงินสินเช่ือ 1,610  ลานบาท  ดังนั้นคงเหลือวงเงิน
ที่สามารถใชไดอีก 2,107 ลานบาท นอกจากนี้ยังมแีหลงเงินทุนจากการเพิ่มทุนใหกับนักลงทุนสถาบันแบบเฉพาะเจาะจง  ซึ่ง
บริษัทไดขออนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถือหุนไวแลวคงเหลือ จํานวน 30.23 ลานหุน  หากเสนอขายในราคาตลาดปจจุบัน (กุมภาพันธ 
2551) ซึ่งเทากบั 8.30 บาท คาดวาจะไดเงินทุนอยางนอยประมาณ 250 ลานบาท รวมทั้งแผนการบริหารทรัพยสนิใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในบริษทัยอย เชนการหาพันธมิตรรวมทุนในบริษทัยอย หรือ บริษทัรวม เพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน 
และแผนการที่จะนําบริษทัยอยทีม่แีนวโนมทางธุรกิจที่ดีเขาจดทะเบียนใน SET หรือ MAI ซึ่งจะทําใหบรษิัทมีโอกาสไดรับ
เงินทุนจากการขายหุนบางสวนในอนาคต (Capital gain) นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินทุนจากแผนการจาํหนายทรัพยสนิทียั่งไมได
ใชประโยชน เชนที่ดินที่ตางจังหวัด , ที่ดินบริเวณโรงพิมพ กม. 29 ที่ยังไมไดใชงาน เปนตน 

2.5 ความเสี่ยงจากการดอยคาของลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เก่ียวของ  
  ณ 31 ธันวาคม 2550 บรษิัทและบริษัทยอยมีรายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมในบรษิัทที่เกี่ยวของกันคือ บริษัท เอ็นพจี ี

เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด (NTR)  โดยคงคางรวมเทากบั 552.81 ลานบาท  (ประกอบดวยรายการเงินใหกูยืม
ในระหวางป 2539-2541 รวม 438.35 ลานบาท  รายการดอกเบี้ยคางรับต้ังแตป 2539-2545 รวม 114.45 ลานบาท)   โดยไดตั้งคา
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เผื่อหนี้สงสัยจะสญูในชวงป 2540-2548 รวม 525.31 ลานบาท  คงเหลือสุทธิ 27.50 ลานบาท  โดยในระหวางป 2550  บรษิัท
ไดรับชําระคืนจาก NTR ดังนี้ 

• NTR ไดทยอยชําระคืนหนี้เดือนละ 1 ลานบาท รวม 12 ลานบาท จากการทําสัญญาประนอมหนี้ระหวาง
กันที่ NTR ตกลงชําระคืนหนี้ อยางนอยเดือนละ 1 ลานบาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2549   

• วันที ่ 27 ธันวาคม 2550  NTR ไดขายทรัพยสนิและนําเงินทีไ่ดรับจากการขายหลังจากหักคาใชจายที่
เก่ียวของกับการขาย มาชําระคืนรายการลูกหนีใ้ห NMG แลวจํานวน 267 ลานบาท  

 
            อยางไรก็ตาม NTR ไดทําสัญญาที่จะชําระคืนใหบริษัทและบริษทัยอยรวมทั้งหมด 325 ลานบาท ซึ่งไดมีการชําระ

คืนไปแลวจาํนวน 267 ลานบาท  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 คงเหลือประมาณ 55 ลานบาท จะชําระคืนใหภายในอีก 6 เดือน นับ
จากวันที่ขายโรงแรมได 
3) ความเสี่ยงดานกฎหมาย และอ่ืน ๆ   ไดแก 

3.1  ความเสี่ยงเรือ่งผลกระทบตอสดัสวนการถือหุนของผูถือหุน   
ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษทัไมมีความเสี่ยงเรื่องผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน เนื่องจากอายกุารใชสทิธิ

ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษทัที่ออกใหผูถือหุนเดิมจํานวน 39,426,526 หุน ซึ่งมีผูใชสิทธิทั้งสิ้นตลอด
ระยะเวลา 5 ป เทากับ 437,849 หุน โดยคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ 38,989,710 หุน ซึ่งไดหมดอายุแลวเมือ่
วันที่ 20 สิงหาคม 2550    

3.2 ความเสี่ยงเรื่อง พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 

บริษัทไมมีภาระความเสี่ยงเรื่อง พระราชบัญญัติ จดแจงการพมิพ โดยจะเปนผลดีสําหรับการขอใบอนญุาตการออก
สิ่งพมิพไดสะดวกขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติ จดแจงการพิมพ มผีลบังคับใช เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550  นัน้ คณะกรรมการบริษัท
ไดมมีตใิหแกไขขอบังคับของบริษัทใหสอดคลองกับ พรบ. จดแจงการพมิพดังกลาว โดยจะขออนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนใน
วันที่ 21 เมษายน 2551 ใหแกไขสัดสวนการถือหุนของตางดาวใหมสีิทธิถือหุนในบริษัทไดไมเกินกวารอยละ 30 ของหุนที่
ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษทั  ซึ่งปจจุบันบริษัทมีผูถือตางดาวอยูรอยละ 17.44 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด 
ดังนั้นบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงในเรื่องของ พรบ. จดแจงการพมิพ  

3.3 ความเสี่ยงเรื่อง พระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

                พระราชบัญญัติ การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เริ่มประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 
18 มิถุนายน 2550 กฎหมายฉบับนี ้ เกี่ยวของกับบริษทัในฐานะผูใหบรกิารกลุมที่2 คือบริษัททีม่ีระบบเครือขาย ซึ่งกฎหมายให
เวลาผอนผันการบังคับใชกฎหมายออกไป 1 ป ครบกําหนดการผอนผนัในวันที่ 23 สิงหาคม 2551   

                ตามที่บญัญัติใน "มาตรา26.ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิวเตอร ไวไมนอยกวา 90 วันนบัแตวนัที่
ขอมูลนั้นเขาสูระบบ แตในกรณีทีจ่ําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรคอมพิเตอรไวเกนิ 90
วันแตไมเกิน 1 ปเปนกรณพีิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวกไ็ด  ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จาํเปน
เพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการนบัตั้งแตเริ่มใชบรกิารและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วนันับต้ังแตการใชบริการ
สิ้นสุด ผูใหบริการรายใดไมปฏิบัตติามนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกนิ 5 แสนบาท " บริษัทไดตระหนกัถึงความสาํคัญของการ
ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในกฏหมาย และความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน จากกรณดัีงกลาว จึงไดดําเนินการจัดหาระบบ
สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลจราจร และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของเพื่อสามารถระบตุัวผูใชบริการได อีกทั้งไดออกนโยบาย
เรื่องความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขึ้นมาบังคับใชภายในองคกรอยางทั่วถึง รวมถึงการจดัสัมมนาใหความรูกับ
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พนักงานเกี่ยวกบัขอบังคับ วิธีปฏบิัติ สิ่งที่พึงหลีกเล่ียง ขอควรละเวนและภัยประเภทตางๆที่จะเกิดขึ้นกับบรษิัทและพนกังาน 
หากไมมมีาตรการดานการรักษาความปลอดภัย อยางทั่วถึงและเพียงพอ  

         นอกจากนี ้ ในการดําเนนิการดานการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององคกร บริษัทได
ดําเนินงานตามมารตราฐาน ISO 27001 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมยของ
กฎหมายฉบับนี้ดวย  

3.4 ความเสี่ยงเรือ่ง  ธุรกิจในสื่อรปูแบบใหม (New Media)  ปจจุบนัอยูภายใตการดําเนินงานของ NMG (เดิมอยู
ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด) อาทิเชน “Nation News on Mobile”  ซึ่งเปนบรกิาร
สงขาวหรือรายงานเหตุการณตาง ๆ ผานโทรศัพทมือถือในรูปแบบ  SMS และ MMS โดยสามารถใหบริการสงขาวสารผาน
ระบบมือถือไดทุกเครือขาย และทุกประเภทขาว ตามความตองการของลูกคา ทั้งขาวภาษาอังกฤษ, ขาวธุรกิจ และขาวสารทั่วไป 
เปนตน  ซึ่งบรษิทัไดพัฒนารูปแบบการหารายไดจาก New Media ใหเช่ือมโยงกับ Nation Channel รวมทั้งการรวมมือกับ
พันธมิตรเว็บไซด 2 แหงคือ www.pantip.com(www.bloggang.com) และ www.exteen.com   เพื่อใหเกดิการรวมสื่อที่สมบูรณ
ย่ิงขึ้น เชนการใหบริการ Internet , Mobile  นอกจากนี้บรษิัทยังไดจัดทํา BLOG เพื่อสรางชุมชนใหเขามามสีวนรวมในการ
นําเสนอขาว และ แสดงความคิดเห็นไดที่ www.oknation.net  ซึ่งบรษิทัไดผลิต content  เพื่อตอบสนองกับความตองการบริโภค
ผานสื่อใหม ๆ เหลานี้อยางตอเนื่อง ในป 2550 รายไดจากธุรกิจ New Media และ Internet  ประมาณ 66 ลานบาท โดยเปนสวน
หนึ่งของรายได NMG ซึ่งคิดเปนรอยละ 2.20 ของรายไดจากการขาย และบริการรวมของกลุมบริษัท  ดังนั้นบริษทัจึงไมมีความ
เสี่ยง เรื่องธุรกิจในสื่อรูปแบบใหม 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1      ความเปนมา 

หนังสือพิมพ The Nation เริ่มประกอบธุรกิจในป 2519 ภายใตชื่อ “บริษัท บิสซิเนสรีวิว จํากัด”  ดวยทนุจดทะเบียน 5 
แสนบาท ตอมาในป 2531 บริษัทไดเปลี่ยนชือ่เปน “บริษัท เนชั่น พบัลิชชิ่ง กรุป จํากดั” และเขาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทยในปเดียวกัน  บริษัทไดขยายธุรกิจอยางตอเนือ่งโดยการเขาลงทุนในบริษัทตางๆ  ทีด่ําเนินธุรกิจเกี่ยวกับส่ืออื่นๆ 
และธุรกิจที่เกี่ยวของกับส่ือ และในป 2539 ไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)” ในป 2549 บริษัทมี
โครงสรางทางธุรกิจแบงเปน 7 สายธุรกิจหลัก ประกอบดวย:  

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

ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 2,500 ลานบาท และทุนชาํระแลว 1,647.74 ลานบาท  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา 5 ป ดังนี ้

 ดานเงินทนุของบริษัท 

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

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

ในเดือน กนัยายน 2547 บริษทัไดจายเงินปนผลระหวางกาลของการดาํเนินงานงวด 1 มกราคม 2547 - 30 มิถุนายน 2547 
ใหผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.25 บาท และไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 1 กรกฎาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547 
ในอัตราหุนละ 0.20 บาท ในเดือน พฤษภาคม 2548   

ป 2548  เดอืนมีนาคม บริษทัไดจาํหนายเครื่องจักรและเชากลับ (Sales and Leased Back) อายุสัญญา 5 ป     มูลคา 1,037 
ลานบาท ประโยชนทีบ่ริษทัไดรับจากทํา Sales and Leased Back เพื่อชําระคนืหุนกูทีค่รบกําหนดในเดอืน พฤษภาคม 2548 และ 
ทําใหอัตราสวนทางการเงินดีข้ึน ไดแกอัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนกําไรตอสินทรัพย   

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

เดือนมีนาคม 2549 บริษทั เนชั่น  บรอดแคสติ้ง จาํกัด (NBC) (  NMG ถือหุน 99.99%) ไดเพิ่มทุนจดทะเบยีนจากเดิม 120 
ลานบาท เปน 140 ลานบาท  
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เดือนมิถุนายน 2549 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการปรับโครงสรางของบริษัทยอยในกลุมธุรกิจ ดานการศึกษา 
บันเทิง และตางประเทศ เพื่อใหการประกอบธุรกิจในอนาคตเกิดผลประโยชนสูงสุด และทําใหบริษัทในกลุมมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแรงยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมทั้งทําใหเกิดความชัดเจนในดานความสัมพันธกับบริษัทแมและการบริหารที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงบริษัทในกลุมนี้ประกอบดวย 3 บริษัท คือ  

1. บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั (NBI)  

2. บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) 

3. บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  (NEE) 

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

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

ป 2550  เดือน กมุภาพันธ 2550 บริษัทไดชาํระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยหุนกู ชือ่  หุนกู บริษทั เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2547 ชุดที ่1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2550 จํานวน 600 ลานบาท อัตราดอกเบีย้ 4.50%  

วันที ่ 23 เมษายน 2550 ทีป่ระชมุผูถือหุนมีมติอนมุัติโอนสวนเกนิมลูคาหุนจํานวน 115,558,105 บาท เพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบดลุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จาํนวน 154,221,848 บาท  

เดือน สิงหาคม 2550  บริษทั เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) (NMG) ไดลงนามในสัญญาเงินกูรวม  (Syndicated 
Loan) ในวงเงินกู 1,870 ลานบาท จากสถาบนัการเงนิ 3 แหง คือ ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) เพือ่เตรียมการชําระคืนหุนกูที่จะครบกําหนดไถถอน ในเดือน กุมภาพันธ 2551 
และ กุมภาพันธ 2552 รวม 1,000 ลานบาท  และเพื่อวางแผนการชําระเงินกูใหสอดคลองกับผลการดําเนนิงานของบรษิัท  

เดือน ธันวาคม 2550 บริษทัไดรับเงินจากการชาํระคนืรายการลูกหนีแ้ละเงินใหกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ บริษทั 
เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากดั (NTR) ซ่ึงไดดาํเนินการขายทรพัยสินที่นํามาเปนหลักประกันกบับรษิัทฯ 
และบริษทัยอย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดย NTR มีเงินเหลือหลังหักคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายเพื่อนาํมาคืนหนี้ใหบริษัท
ฯ ไดประมาณ 325 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับชําระคืนแลวรวม 267 ลานบาท ในวันที ่ 27-28 ธันวาคม 2550  คงเหลืออกี
ประมาณ 58 ลานบาท ซ่ึง NTR จําเปนตองเก็บไวเปนเงินประกันตามสัญญาซื้อขายและเงินสํารองสําหรับคาใชจายที่เกี่ยวของที่
อาจจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดอืน เมื่อพนระยะเวลาดังกลาว NTR จะนํามาชําระคืนใหบริษัทตอไป   

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

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

 ป 2547 เดอืนมถินุายน บริษัทไดออกหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ Biz Week  ซ่ึงเปนหนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห  
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ป 2548 บริษัทไดปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษทัเปน 6 สายธุรกิจหลัก เพือ่สรางบุคลากรและกระจายอํานาจ
ใหผูบริหารรุนใหมมีความคลองตัวและมอีิสระในการบริหารงานมากขึ้น และเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง การแขงขัน และ ความ
หลากหลายของกลุมเปาหมายไดทนัสถานการณ พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหแกกลุมบริษัทใหสามารถเติบโตได
อยางตอเนือ่งและยั่งยืน ประกอบดวย: 

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ผลิตหนังสือพมิพ กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek สํานักพิมพบิซบุคส  

2. สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย ผลิตหนังสือพมิพ คมชัดลึก และ เนชั่นสุดสัปดาห  

3.    สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ผลติหนังสือพมิพ เดอะเนชั่น และ เนชัน่จูเนียร 
(ซ่ึงทั้ง 3 สายธุรกจิยังดําเนินการบรหิารภายใตบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) ) 

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

ส่ือสาร  

โดยบริษัทยอยแตละบรษิัทมีสัดสวนการถอืหุนปรากฏในหัวขอโครงสรางการประกอบธุรกิจและการถือหุนของกลุม
บริษัท เนชั่น มลัตมิีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน)   

5. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง (Broadcasting) ซ่ึงดําเนินงานโดยบริษัทยอย ดังนี้ 

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

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

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

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

ป 2549  ไดปรับโครงสรางภายในของสายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ ใหชัดเจนเพิม่ขึ้น เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในการบริหารซึ่งจะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดในอนาคต โดยไดปรับโครงสรางการดําเนินงานของธุรกิจจากเดิม 
6 สายธุรกิจ มาเปน 7 สายธุรกิจ คือเพิ่มสายธุรกจิดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความ
ชัดเจนในสายธุรกิจส่ือส่ิงพิมพเพิม่ขึ้น รวมทั้งเพิ่มความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานมากขึ้น เพื่อรองรับความ
หลากหลายของกลุมเปาหมาย พรอมทั้งสรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ใหกลุมบริษทัสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ป 2550  เดือน มกราคม 2550 บริษัท เนชัน่ เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากดั ไดโอนกิจการทางธุรกิจรายการวิทยุใหกับ บริษัท   
เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชัน่ จํากัด ซ่ึงถอืหุน 99.99% เปนผูดาํเนินงาน เพือ่ปรับโครงสรางของสายธุรกิจใหเกิดประโยชน
สูงสุด และเกิดความชัดเจนในการดาํเนินงาน 

เดือนมกราคม  บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากดั (WPS) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป 
(NMG ถือหุน 84.50%) ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุนชือ่ บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด มีทนุจดทะเบียน 350 ลานบาท 
โดย WPS ถือหุน 49% และบริษัทรวมทุนจากประเทศญี่ปุน ถอืหุน ถือโดย Kyodo Printing Co., Ltd  ถือหุน49% , San –Mic 



13 

Trading (Thailand) Co., Ltd ถือหุน 2%  ดําเนนิธุรกิจเกี่ยวกับการบริการดานงานพมิพ Commercial Printing อาทกิารพิมพ 
magazine และ pocket book ทั้งในและตางประเทศ แตไมรวมการพิมพหนังสือพิมพ ซ่ึงยังคงดําเนินการโดย WPS ทัง้นี้ บริษทั 
เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากดั เริ่มดําเนินงานในเดือน เมษายน 2550 

 เดือน มกราคม 2550 ไดจดทะเบียนจัดตั้งบรษิัทยอย ชื่อ บริษทั เอ็นเอม็แอล จาํกัด (NML) ซ่ึง NMG ถอืหุน 99.99% ทุน
จดทะเบียน 5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจบริการขนสง (Logistic) ทั้งหนังสือพิมพ  และ หนังสือ pocket book และสิ่งพิมพตางๆ 
ใหกับ NMG และบริษัทในเครือ รวมทั้งรับงานบริการขนสงใหกับบริษัทภายนอกดวย   

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบรษิัท บรษิัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทและบริษัทยอย ยังคงมุงเนนที่จะเปนบริษัทชั้นนําใน การประกอบธุรกิจดานการเสนอขอมูลขาวสารผานทุกๆ 
ชองทางและทุกๆ ส่ือ เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม และกาวทันกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นและแขงขันกัน
อยางรุนแรง โดยแตละสายธุรกิจจะมุงเนนกลุมเปาหมาย ที่แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพ The Nation เนนกลุมผูอานคนไทยและ
ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในเมืองไทย ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ เนนกลุม
ผูอานในกลุมภาคธุรกิจ ทั้งเศรษฐกิจระดับมหาภาค (Macro) และจุลภาค (Micro), หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek มุงเนน
กลุมผูอานที่เปนคนรุนใหม ผูประกอบธุรกิจขนาดเล็ก, หนังสือพ ิมพ คมชัดลึก มุงเนนที่กลุมผูอานที่เปนประชาชนทั่วไป, ส่ือทวี ี
เปนผูผลิตขาวและรายการใหกับสถานีชอง TTV และ Free TV ตางๆในรูปแบบการผลิตและรวมผลิตรายการ โดยเสนอการ
เกาะติดทันกับขาวและการวิเคราะหเจาะลึก การอธิบายขาว และการวิเคราะหขาวที่มองไปขางหนา, ส่ือวิทยุที่นําเสนอขาวให
ผูสนใจทางคลื่น FM 90.5, New Media การนําเสนอขาวสารผานสื่อใหมๆ เชน Internet Broadband และทางโทรศัพทมือถือ โดย
การสงขาวธุรกิจ ขาวทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ SMS ของทุกเครือขายภายใตชื่อ Nation News on Mobile 

 
ดังนั้นจากการเติบโตขององคกร และจากการแขงขันที่รุนแรงทําใหบริษัทตองพัฒนาขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพ 

นาเชื่อถือ และรูปแบบการสื่อสารใหเขาถึงและตรงกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น รวมทั้งปรับโครงสรางดานการ
บริหารงานที่คลองตัวและเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบไปสูผูบริหารในระดับรองๆลงไป เพื่อรองรับกับ
การเติบโตของธุรกิจแตละกลุมในอนาคต เพื่อแตละสายธุรกิจสามารถใชเนื้อหาและศักยภาพของตนเอง พัฒนาเนื้อหาไปสูความ
เปน Multimedia ไดตามความเหมาะสมและเปนไปตามแนวนโยบายที่บริษัทกําหนด บริษัทจึงไดแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 
7 สายธุรกิจตามกลุมเปาหมายหลัก ประกอบดวย: 

1) สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย  
2) สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 
3) สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  
4) สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 
5) สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง  
6) สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  
7) สายธุรกิจดานการพิมพ  
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ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS)
ทุนชําระแลว 500 ลานบาท
ธุรกิจรับจางพิมพ

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

โครงสรางการประกอบธุรกิจ และการถือหุนของกลุมบริษัทเนชัน่ 
บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)บริษัท เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

เนชัน่บรอดแคสต้ิงงคอรปปอเรชัน่ (NBC)
ทุนชําระแลว 140ลานบาท 
เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล 
ผลิตรายการเพ่ือออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ

เนชัน่บรอดแคสต้ิงงคอรปปอเรชัน่ (NBC)
ทุนชําระแลว 140ลานบาท 
เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล 
ผลิตรายการเพ่ือออกอากาศในทีวีสถานีตางๆ

สายธุรกิจ
ดานขาวธุรกิจภาษาไทย

กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจบิสวีค
สํานักพิมพบิชบุคส

สายธุรกิจ
ดานขาวทั่วไปภาษาไทย

คมชัดลึก
เนชั่นสุดสัปดาห

สายธุรกิจ
ดานขาวภาษาอังกฤษ

เดอะเนชัน่ 
เนชั่นจูเนียร

Daily Xpress

สายธุรกิจ
กิจกรรมพิเศษ
และฉบับพิเศษ

สายธุรกิจ
ดานสื่อกระจายภาพ 

และเสียง

สายธุรกิจ
ดานโรงพิมพ

สายธุรกิจ
ดานการศึกษา บันเทิง
และตางประเทศ

99.99% 99.99%

50.00%

99.99%

84.50%

เนชั่นบุคสอินเเตอรเนชั่นแนล(NBI)
ทุนชําระแลว70 ลานบาท
ผลิตหนังสือเลมในนามของสํานักพิมพเนชั่นบุคส
และเปนตัวแทนขายโฆษณาใหสิ่งพิมพตางประเทศ

เนชั่นบุคสอินเเตอรเนชั่นแนล(NBI)
ทุนชําระแลว70 ลานบาท
ผลิตหนังสือเลมในนามของสํานักพิมพเนชั่นบุคส
และเปนตัวแทนขายโฆษณาใหสิ่งพิมพตางประเทศ

เนชัน่ เอ็กมอนทเอ็ดดูเเทนเมนท(NEE)
ทุนชําระแลว 50 ลานบาท
ผลิตและจําหนายสื่อการศึกษาและบันเทิสําหรับเด็ก

เนชัน่ เอ็กมอนทเอ็ดดูเเทนเมนท(NEE)
ทุนชําระแลว 50 ลานบาท
ผลิตและจําหนายสื่อการศึกษาและบันเทิสําหรับเด็ก

เนชัน่ เอ็ดดูเเทนเมนท(NED)
ทุนชําระแลว 41 ลานบาท 
ธุรกิจสอนภาษาตางประเทศ และทักษะการสื่อสาร

เนชัน่ เอ็ดดูเเทนเมนท(NED)
ทุนชําระแลว 41 ลานบาท 
ธุรกิจสอนภาษาตางประเทศ และทักษะการสื่อสาร

49.00%

เกียวโดเนชั่นนพร้ินต้ิงงเซอรวิส จํากัด ((KNP)
ทุนชําระแลว 350 ลานบาท
ธุรกิจรับจางพิมพ

เกียวโดเนชั่นนพร้ินต้ิงงเซอรวิส จํากัด ((KNP)
ทุนชําระแลว 350 ลานบาท
ธุรกิจรับจางพิมพ
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โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 
โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย สําหรับ 3 ป คือ 2548 – 2550                  

: ลานบาท 
รายไดจากการขายและบริการรวม ถือหุน 

รอยละ 
 

2548 
รอยละ  

2549 
รอยละ  

2550 
รอยละ 

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

100.00  
1,700.51 

580.15 
70.86 

 
55.05 

2,406.57 

 
70.66 
24.11 
2.94 

 
2.29 

100.00 

 
1,527.48 

656.44 
28.17 

 
17.06 

2,229.15 

 
69.40 
29.82 
1.26 

 
0.78 

100.00 

 
1,586.45 

589.80 
25.71 

 
- 

2,201.91 

 
72.05 
26.78 
1.17 

 
- 

100.00 

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

รวม 

99.99  
51.34 

- 
 

51.34 

 
100.00 

- 
 

100.00 

 
52.58 
51.03 

 
103.61 

 
50.75 
49.25 

 
100.00 

 
52.46 
75.54 

 
128.03 

 
40.97 
59.03 

 
100.00 

บ. เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) 
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

- 
 

 
10.31 

 
100.00 

 
6.97 

 
100.00 

 
12.20 

 
100.00 

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

- 
 

 
202.90 

 
100.00 

 
242.31 

 
100.00 

 
239.73 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  2,671.12 92.80 2,582.04 88.60 2,581.92 85.87 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง        
บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่นจํากัด (NBC) 
:  ผลิตรายการโทรทัศน 

99.99  
148.71 

 
100.00 

 
201.36 

 
100.00 

 
307.97 

 
100.00 

บ.เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด (NRN) 
:  ผลิตรายการทางวิทยุ 

99.97  
32.83 

 
100.00 

 
45.35 

 
100.00 

 
6.20 

 
100.00 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและเสียง  181.54 6.31 246.71 8.47 314.17 10.45 

ธุรกิจใหบริการรับจางพิมพสิ่งพิมพ        

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

84.50  
25.64 

 
0.89 

 
85.46 

 
2.93 

 
70.42 

 
2.34 

ธุรกิจใหบริการรับจัดสงสินคา        
บ. เอ็มเอ็นแอล จํากัด (NML) 
: รายไดจากการจัดสงสินคา 

99.99  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
40.39 

 
1.34 

รายไดจากการขายและบริการ-สุทธิ  2,878.30 100.00 2,914.21 100.00 3,006.92 100.00 

รายไดคาเชาและบริการ – สุทธิ  36.12 1.04 44.14 1.43 67.55 2.11 
ดอกเบี้ยรับ  15.65 0.45 23.60 0.76 24.24 0.76 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร  341.09 9.82 6.48 0.21 38.49 1.20 
กําไรจากการขายหลักทรัพยในความตองการของตลาด  100.52 2.89 - - - - 
สวนไดเสียในกําไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม  

 1.84 0.05 0.86 0.03 2.36 0.07 

รายไดอ่ืน  100.66 2.90 98.56 3.19 68.94 2.14 
รายไดรวม  3,474.18 100.00 3,087.85 100.00 3,208.50 100.00 

หมายเหตุ :  1. รายการขางตนหักรายการคาระหวางกันแลว 
2. บริษัทมีการปรับโครงสรางของบริษัทยอยกลุมธุรกิจดานการศึกษาและตางประเทศ ซึ่งประกอบไปดวย 3 

บริษัท คือ NBI, NED และ NEE  โดยให NBI เปนแกนของกลุมธุรกิจดานการศึกษา และตางประเทศ ซึ่ง
หลังจากปรับโครงสรางแลว NMG ถือหุนใน NBI 99.99% , NBI ถือใน NED 99.61% และ NEE 49.99%  
นอกจากนี้ไดโอนธุรกิจดานการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ ใหดําเนินธุรกิจในนาม NBI 
ตั้งแต ไตรมาส 2/2549 

3. จัดตั้งบริษัท เอ็มเอ็นแอล จํากัด  โดย NMG ถือหุน 99.99% ดําเนินธรุกิจขนสง Logistic รับจางขนสง
หนังสือของบริษัทในกลุม และบริษัทอื่นภายนอกทั่วไป  
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3.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ   
 บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย  ประกอบธุรกิจส่ิงพิมพและใหบริการขอมูลขาวสาร
ตางๆ โดยเปน ผูพิมพและผูจัดจําหนายส่ิงพิมพทั้งหนังสือพิมพและนิตยสาร โดยปจจุบันโครงสรางการบริหารของกลุมเนชั่น 
แบงเปน 7 กลุมธุรกิจหลัก  ตามกลุมลูกคาเปาหมายหลักไดแก  

1. สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

2.     สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 

3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 

4. สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบบัพิเศษ 

5. สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง 

6. สายธุรกิจดานการศึกษา บนัเทิง และตางประเทศ 

7. สายธุรกิจดานการพิมพ 

• ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
 ประกอบดวย 5 กลุมธุรกิจหลักไดแก   

1) สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

2)  สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย 

3)  สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  

4) สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 

        โดย 4 กลุมธุรกิจหลักอยูภายใตการบริหารของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

5) สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 

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

         ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ  
สายธุรกิจ  ลักษณะผลิตภัณฑหลัก 
สายธุรกิจดานขาวธุรกิจ
ภาษาไทย  

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

สายธุรกิจดานขาว 
การบานการเมืองทั่วไป
ภาษาไทย  
 

ผูผลิตและจาํหนาย :  
       หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก : หนังสือพิมพขาวทั่วไปรายวันภาษาไทย 
       นิตยสารเนชัน่สุดสัปดาห  :  นติยสารวิเคราะหขาวทั่วไปรายสัปดาห 
ลูกคากลุมเปาหมาย : ประชาชนทัว่ไป 
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สาย ธุรกิจดานขาว
เศรษฐกิจและการเมือง
ภาษาอังกฤษ 

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

สายธุรกิจดานกิจกรรม
พิเศษและหนังสือฉบับ
พิเศษ 

กิจกรรมพิเศษ   
บริษัทเปนผูนําในการผลิตส่ือส่ิงพิมพคุณภาพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

สถานีขาว Nation Channel ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน TTV ชอง1 ซ่ึงเปนสถานีที่มีผู
รับชมขาวสารจํานวนมาก ทําใหบริษัทฯมีความพรอมในการนําเสนอ กิจกรรมตางๆใหกับ
บริษัท สินคาและบริการของลูกคา เพื่อเผยแพรกิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับสาธารณชน  
และสื่อสารตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด อาทิ เชน  เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ (World Film 
Festival) ,กิจกรรมดานการศึกษา ทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัย, กิจกรรมสัมมนา Asia 
Forum 2007, Asia’s Emerging Response to Climate Change, Martketing  Globalization, 
Asian Financial Outlook, The Future of Aviation, Contemporary Art Exhibition From The 
Mekong  Sub-Region, Hole in One , งานครบรอบ 36 เนชั่น, 20 ป กรุงเทพธุรกิจ 
หนังสือฉบับพิเศษ 

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

สายธุรกิจดานการศึกษา 
บันเทิง และตางประเทศ 

ดําเนินธุรกิจดังตอไปนี้  
1)   สํานักพิมพเนชั่นบุคส ผลิตพอ็กเก็ตบุคสที่ไดรับลิขสิทธ์ิทั้งในและตางประเทศ โดย   

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

    Magazines, Business Week , Newsweek, Harvard Business Review, Since Restaurant      
    เปนตน โดยบรษิัทไดรับคาตอบแทนเปนคาคอมมชิชั่นจากราคาสมาชิกหรือราคาหนาปก 
    และสัดสวนของปริมาณการจดัสงและจําหนาย ดําเนินการโดยบรษิัท  เนชั่น   บุคส  
    อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
3) ผลิต นําเขา และจําหนาย ส่ิงพมิพสําหรับเด็ก เพื่อการศึกษา บันเทิง และส่ือทกัษะการ
ส่ือสาร จากในประเทศและตางประเทศ ดําเนนิงานโดยบริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท เอ็ดดเูท
นเมนท จํากัด และ บริษัท  เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

4) ธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ (Direct English) และการอบรมสัมนาบริหารโดยบริษัท เนชั่น    
    เอ็ดดูเทนเมนท    จํากัด 
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3.1 สายธุรกิจดานขาว หนังสือพิมพ นิตยสาร และสิ่งพิมพฉบับพิเศษ 
รายไดหลักของธุรกิจสิ่งพิมพจะมาจาก 2 ทาง ไดแก โฆษณาประมาณรอยละ 70-80 และรายไดจากการจัด

จําหนายหนังสือประมาณรอยละ 20-30 
 

1. กลยุทธทางการตลาด 
เนื่องจากกลุมบริษัทฯ   ประกอบดวยส่ือหลายประเภท ไดแก   ส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงมีทั้งหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห  ทั้ง

นิตยสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   และนิตยสาร ตาง ๆ   ซ่ึงสามารถครอบคลุมตอลูกคาไดทุกกลุม  และเปนทางเลือกใหกับ
ลูกคาซ่ึงถือเปนจุดที่ไดเปรียบคูแขงขัน     

1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ   
1) คุณภาพขาวและการพิมพ  โดยบริษัทฯจะนําเสนอขาวแบบฉับไว เที่ยงตรง เจาะลึก กลาเสนอความจริงและมีความ

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

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

1.2 กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 
ดานชองทางการจําหนาย บริษัทฯ มีโครงขายการจัดสงส่ิงพิมพสูผูอานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่แข็งแกรง 

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

1.3 กลยุทธดานราคา   
ดานโฆษณา 
1) กลยุทธการขายในรูปของ “ Combined ” จากการที่บริษัทมีส่ิงพิมพที่หลากหลายครอบคลุมกลุมลูกคาทุกกลุม ทั้งส่ือ

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

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

 
ดานการจําหนายสิ่งพิมพ 
ในสวนของลูกคาหนังสือพิมพ  ซ่ึงเปนประชาชนคนอานทั่วไปบริษัทฯไดใหสวนลดกับลูกคาที่ตองการสมัครสมาชิก

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

 

1.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย   

กลยุทธการสงเสริมการขายของบรษิัท แบงเปน 2 ลกัษณะ  คือ 

 1)  การสงเสริมการขายสําหรับผลิตภัณฑแตละประเภท  บริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป แตละผลิตภัณฑจะมีการสงเสริมการขายของตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคที่แตกตางกันไปตามกิจกรรม เชนเพื่อเพิ่ม
ยอดขายไมวาจะเปนการขายโฆษณา หรือส่ิงพิมพ  หรือทั้ง 2 สวนรวมกัน  หรือมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสัมพันธอันดีกับกลุม
ลูกคากลุมตางๆ หรือเพื่อตอบแทนคืนกําไรกลับไปสูผูอานและผูลงโฆษณา ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม เชน   คมชัดลึกAward    
จุดประกายคอนเสิรต  แทนคุณแผนดิน    Jazz Concert   20 ป กรุงเทพธุรกิจ   Hip Holiday    Movie Preview เปนตน 

 2) การสงเสริมการขายในลักษณะผสานสื่อ (Synergy)  เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจส่ือครบวงจร และเปนบริษัท
ที่มีส่ือมากที่สุดในประเทศ  บริษัทจึงสามารถสรางความไดเปรียบในการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ โดยการ
นําส่ือหลายๆ ส่ือมาทํากิจกรรมสงเสริมการขายพรอมกัน  เชน   การจัดกิจกรรมครบรอบ 6 ป คมชัดลึก     ครบรอบ 36 ป  เนชัน่    
20 ป กรุงเทพธุรกิจ   มหกรรมบานอยูสบาย มหกรรมรถมือสอง  กินดีอยูดี เปนตน  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูสนับสนุน
ผลิตภัณฑในเครือของบริษัทสามารถเปดบูทแสดงสินคาของตน ตลอดจนมีกิจกรรมมากมาย  และถือเปนโอกาสที่จะใหผูมา
เย่ียมชมงานรูจักสินคา  ผลิตภัณฑในเครือ  รวมทั้งรูจักบริษัท จุดยืนและความนาเชื่อถือในฐานะบริษัทส่ืออีกดวย 

2. การขายโฆษณาและชองทางการจําหนาย 
 
การขายโฆษณา สือ่สิ่งพิมพของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 ลักษณะ ดังตอไปนี ้

1. การโฆษณาใหลูกคาโดยตรง (Direct Customers) เปนการติดตอโดยตรงระหวางบริษัทฯกับลูกคา    ผูเปน
เจาของสินคาที่มีความสนใจที่จะลงโฆษณาสินคาผานสื่อตางๆ  

2. การจําหนายส่ือโฆษณาผานบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) เปนการติดตอระหวางบริษัทฯกับบริษัทตัวแทน
โฆษณาโดยบริษัทตัวแทนโฆษณาจะเปนผูเสนอจัดสรรและวางแผนการใชส่ือโฆษณาของลูกคาผูเปนเจาของสินคา บริษัท
ตัวแทนโฆษณาดังกลาวเปนบริษัททั่วไปในธุรกิจโฆษณาซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก  บริษัทไมมีการทําสัญญาผูกมัดใดๆและกับ
บริษัทใดๆ 

ตารางแสดงสัดสวนการจําหนายส่ือโฆษณาของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ ในป 2550 

ชองทางการจัดจําหนายโฆษณา สัดสวนการจําหนาย ( หนวย : รอยละ ) 
การจัดจําหนายโดยตรง (Direct Customer) 40% 
การจัดจําหนายผานบริษทัตัวแทนโฆษณา (Agency) 60 % 
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รวม 100% 
 
   ชองทางการจัดจําหนายสิ่งพิมพ แบงเปน 2 ชองทางดังตอไปนี ้

1. การจัดจําหนายและการจัดสงโดยตรงไปยังผูอานในรูปของการขายสมาชิกและ  Bulk  มีรูปแบบดังตอไปนี ้
- การขายโดยตัวแทนขายซึ่งไมไดเปนพนักงานของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนจากการขาย  (Commission) 
ตามอัตราที่ตกลงไวลวงหนาของราคาสมาชิกที่สามารถขายได 

- การบอกรับเปนสมาชิกโดยตรงกับบริษัท ซ่ึงลูกคาสามารถบอกรับสมาชิกทางไปรษณีย โทรสาร ผานตามสื่อ
ส่ิงพิมพ ,ส่ือ Online E-commerce 

- การขายสมาชิกทางโทรศัพท (Retention&Telesales) โดยมีพนักงานติดตอสมาชิกเดิมซ่ึงใกลหมดอายุสมาชิก 
หรือสมาชิกที่ยกเลิกการเปนสมาชิกแลวระยะหนึ่ง โดยเชิญชวนใหตออายุสมาชิก หรือสมัครสมาชิกใหม 

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

2 .  การจัดจําหนายผานผูคาสง–เอเยนต และการจัดจําหนายผานผูคาปลีก–แผงรานคายอย   เปนการจาํหนาย
ใหแกผูคาสงเพื่อนําไปขายตอใหเอเยนตรายยอยแผงราน และลกูคาปลกี  กรณทีี่เปนเอเยนตรายเดิม ซ่ึงมีความสัมพันธทางธรุกิจ
และตดิตอกันมานานมากกวา 20 - 30 ป จะไมมกีารทําสัญญาผูกมัดระหวางกัน  ยกเวนเอเยนตรายใหมจะทําสัญญาเปนลาย
ลักษณอักษรรวมกัน โดยมีหนังสือคํ้าประกันในวงเงินขั้นต่ํา 50,000 บาท  ปจจบุันบริษทัฯ      มีผูคาสง-เอเยนตและ ซับเอเยนต
รวมประมาณ 1,000 ราย  กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ    จึงถือวาเปนฐานการจําหนายส่ิงพมิพที่สําคัญของบริษัทฯ    
เนื่องจากเปนชองทางใหผูอานสามารถเขาถึงสินคาของบริษทัไดอยางทั่วถึง  ทั้งนี้บริษัทฯจะใหสวนลดและรับคืนหนังสือ ซ่ึง

เปนไปตามมาตราฐานทัว่ไปของการจัดจําหนายหนังสือพิมพ   

ตารางแสดงสัดสวนการจัดจําหนายส่ิงพิมพของบรษิัทผานชองทางการจัดจําหนายตางๆในป 2549 
สิ่งพิมพ สมาชิก : เอเยนต 

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

รวม 100% 
 
  3.  ลักษณะของลูกคา แบงเปนกลุมผูอาน และกลุมผูลงโฆษณา 

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

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

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

เนื่องจากป 2550  มีปจจัยลบหลายปจจัยที่สงผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจ ไดแก  ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น    สถานการณ
ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   เงินบาทแข็งคา   ปญหาซับไพรมของสหรัฐอเมริกา  การเมืองไทยที่ขาดเสถียรภาพ
ซ่ึงสงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการ สงผลใหภาพรวมเศรษฐกิจในป 2550 ชะลอตัว ทําใหลูกคาระมดัระวงั
ในการใชจายมากขึ้น จึงสงผลตอการใชจายในงบโฆษณา ทําใหการแขงขันสูงเมื่อเทียบกับป 2549 อยางไรก็ตามการใชจายงบ
โฆษณาจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆ ก็ยังสนใจและใหความสําคัญในการใชจายงบโฆษณา โดยมุงเนนการใชจายที่
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายใหมากที่สุด  โดยในชวงเดือนธันวาคม 2550 ส่ือหนังสือพิมพเปนส่ือที่มีอัตราการเติบโด
สูงสุด เปนผลมาจากการใชงบเลือกตั้งของพรรคการเมืองตางๆ ผานสื่อหนังสือพิมพ ขณะที่ กกต. ใชงบรณรงคการเลือกตั้งผาน
ส่ือทีวีเปนหลัก ทําใหเปนผูใชงบโฆษณาสูงสุดเปนอันดับสองในเดือนธันวาคม 2550  

ป  2550  มีคาใชจายของการโฆษณาทั้งระบบเทากับ 92,010 ลานบาท   เติบโตกวาป 2549  ที่เทากับ  89,735   ลานบาท  
หรือเพิ่มขึ้น  2,275  ลานบาท  หรือคิดเปนอัตราการเติบโตประมาณ 2.54%   
 

คาใชจายในการโฆษณาทั้งระบบ และอัตราการเติบโตภายในระยะเวลา 5 ป สําหรับป  2546 –ป 2550              

 คาใชจายโฆษณา                   อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา 
                                             ท่ีมา : นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) 

คาใชจายในการโฆษณาแยกตามสื่อในป 2550 มูลคา 92,010  ลานบาท 
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จากขอมูลของนีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) พบวาอุตสาหกรรมโฆษณาในป 2550 มีมูลคารวมทัง้ส้ิน 92,010 ลาน
บาท โดยมีอัตราการขยายตัว 2.54 % ซ่ึงถือวาเปนไปตามการคาดการณ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปจจัยตางๆตั้งแต
ตนป  โดยผูประกอบการมีการเลือกใชส่ือที่มีการใหบริการแบบครบวงจรในราคาที่ไมสูงมากนัก และสื่อนั้นจะตองเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยส่ือส่ิงพิมพมีมูลคาโฆษณาในป 2550 เทากับ 15,826 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
17.20 ของคาใชจายโฆษณาทั้งหมด โดยเปนส่ือที่ไดรับความนิยมเปนอันดับสองรองจากสื่อโทรทัศน  โดยปที่ผานมาอัตราการ
เติบโต   เพิ่มขึ้น 2.60 %  และมีแนวโนมที่ดีข้ึนในไตรมาสแรกของป 2551 เนื่องจากมีรัฐบาลชุดใหม จะตองเรงเบิกจาย
งบประมาณ เพื่อกระตุนโครงการตางๆใหเปนรูปธรรม และสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน หากรัฐบาลชุดใหมสานตอ
นโยบายการลงทุนจากรัฐบาลเดิม โดยเฉพาะการกอสรางระบบขนสงมวลชนจะกอใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในทุกภาคสวน  
ซ่ึงแตละองคกรจะมีแผนการใชจายดานโฆษณาที่ชัดเจน รวมทั้งมีปจจัยสนับสนุนจากการผอนคลายของราคาน้ํามัน และภาวะ
เงินเฟอ ซ่ึงคาดวาจะชวยกระตุนการจับจายใชสอยของผูบริโภค 

 สําหรับป 2551 คาดวาเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมดีกวาป 2550 โดยภาครัฐคาดวาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ  (GDP) นาจะขยายตัว 4-5% ซ่ึงนาจะสงผลใหอุตสาหกรรมโฆษณาขยายตัวไดเพิ่มขึ้นมากกวาป 2550 ทั้งนี้
ปจจัยที่มีอิทธิพลสูง คือ การฟนตัวของผูบริโภค และการลงทุนในประเทศ จะชวยหนุนใหเศรษฐกิจในป 2551 เรงตัวข้ึนได  
โดยปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ เงินเฟอที่บรรเทาลง ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และอัตราการวางงานที่ลดลง 
ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาในภาครัฐที่มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง 

สําหรับหนังสือพิมพจากขอมูลในอดีตพบวาคอนขางออนไหวตอภาวะเศรษฐกิจมากกวาส่ืออื่นๆ  หากการคาดการณ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2551 สูงขึ้น  อาจจะเปนผลดีตอการเติบโตของรายจายโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ 

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม  
 การแขงขันภายในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาตามประเภทสายธุรกิจดงันี้ 

สายธุรกิจดานขาว
ธุรกิจภาษาไทย 
 
 
 

หนังสือพิมพธุรกิจรายวัน :  กรุงเทพธุรกิจ 
ถือเปนผูนําของกลุมหนังสือพิมพธุรกิจรายวันโดยมสีวนแบงตลาดดานพื้นที่โฆษณา 
(คอลัมนนิ้ว)  ประมาณรอยละ 61  อยางไรก็ตามในตลาดยังมีหนังสือพมิพประเภทเดียวกัน
คือ ผูจัดการรายวนั, Post Today  โดยทั้ง 2 ฉบบัมีสวนแบงการตลาดประมาณ รอยละ 20 
และ19 ตามลาํดับ 

 หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห : กรงุเทพธุรกิจ Biz Week  
กรุงเทพธุรกิจ Bizweek มีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา (คอลัมนนิ้ว) รอยละ 11 
ในขณะที่ฐานเศรษฐกิจ และประชาชาติธุรกิจ  มีสวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา 
(คอลัมนนิ้ว)  ประมาณรอยละ 58 และ 31  ตามลําดบั 

สายธุรกิจดานขาว
การบานการเมือง
ท่ัวไปภาษาไทย 

หนังสือพิมพรายวันทั่วไป : คมชัดลึก 
คมชัดลึกมีสวนแบงการตลาดทางดานพื้นที่โฆษณาประมาณรอยละ 16  ในขณะที่ไทยรัฐ 
และเดลินิวส มีสวนแบงการตลาดดานพืน้ที่โฆษณาประมาณรอยละ 52 และ 17 ตามลาํดับ 

สายธุรกิจดานขาว
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ : The Nation 
มีคูแขงเพียงฉบับเดียวคือ  Bangkok  Post   
โดยผูอานหนังสือพิมพกลุมนี้คอนขางคงที่และจาํกัด  โดยสวนใหญเปนสมาชิกประจาํ  และ
ตลาดหนังสือพิมพภาษาอังกฤษไมเคลื่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ  ปจจุบัน The Nation มี
สวนแบงการตลาดดานพื้นที่โฆษณา (คอลัมภนิว้)  ประมาณ รอยละ 35 และ Bangkok  Post  
ประมาณ รอยละ 65 



 23

การผลติหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 
 
1.   การผลิตหนังสือพิมพ 

 
 

2548 2549 2550 

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

   

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

  
 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุน 84.50%) ซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงพิมพ  การรับจางพิมพ    ดังนั้นในสวนของกําลังการผลิต  
เครื่องจักร วัตถุดิบจะกลาวในสวนของสายธุรกิจโรงพิมพ 
 
 อยางไรก็ตามวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตหนังสือพิมพ คือกระดาษหนังสือพิมพ (Newsprint) โดยมีสัดสวนประมาณ 
80% ของมูลคาวัตถุดิบรวม   ซ่ึงบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดหาวัตถุดิบดังกลาวเอง ปจจุบันบริษัทฯ 
สามารถสั่งซ้ือไดทั้งภายในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศ  โดยไมมีขอผูกพันกับผูจําหนายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตจะพิจารณาตามราคาขายที่แตละรายเสนอมา เพื่อใหไดวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ตองการ 
  
 สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ (Newsprint) 

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

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

นอกจากปจจัยทางดานราคาแลวยังขึ้นกับกําลังการผลิตของผูผลิตดวย  เชน     ผูผลิตในประเทศมีกําลังการผลิตที่ไม
แนนอน  ทําใหในป 2550 บริษัทไดนําเขากระดาษจากตางประเทศมากกวาใชกระดาษในประเทศ เนือ่งจากคุณภาพดีกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาที่ใกลเคียงกัน ทําใหลดปริมาณการสูญเสียในข้ันตอนการผลิตได อยางไรก็ตามเพือ่เปนการสํารองวัตถุดิบ
ในการผลิต บริษทัฯจึงคงซื้อวัตถดุบิทั้งในประเทศและตางประเทศ และเพือ่เปนการถวงดุลอํานาจการตอรองของผูผลติวัตถุดิบ
แตละราย  โดยสวนใหญบริษัทจะสั่งซ้ือเปนการลวงหนาประมาณ 3-4 เดือน  ยกเวนกรณีที่สามารถพยากรณไดวาแนวโนม
ราคาจะถบีตัวสูงขึ้น  บริษทัก็จะสํารองสั่งซ้ือกระดาษเพิ่มขึ้น เพือ่ลดผลกระทบดานราคา 
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สําหรับตนทุนกระดาษที่นําเขาที่เปนเงินตราตางปรเะเทศ บริษัทไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงโดยการทํา Forward 
Contract ไวลวงหนาตามแผนการสั่งซ้ือในแตละป สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ   ซ่ึงมีสัดสวน
รวมประมาณ 16% ของมูลคารวมของวัตถุดิบ ในป 2550 บริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษัทตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปน
จํานวนมาก  

 2. การผลิตขาว (Content)  ทรัพยากรที่สําคัญสําหรับการผลิตหนังสือพิมพคือ เนื้อหาขาว (Contents)   ซ่ึงการไดมาซึ่ง
เนื้อหาขาวนั้นจะตองประกอบดวยข้ันตอนการผลิตขาวที่เปนระบบและการทํางานเปนทีมของกองบรรณาธิการขาว  รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรในการจัดทํา และนําเสนอขาวซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการทําส่ือ  ดังนั้นจึงไดมีการอบรมพัฒนาบุคลากร อยาง
ตอเนื่อง โดยสามารถทํางานเปนทีมทดแทนกันได เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต        
ปจจุบันบุคลากรในกองบรรณาธิการของ The Nation กรุงเทพธุรกิจ, คม ชัด ลึก และ กรุงเทพธุรกิจ Biz week ประกอบดวย
ผูส่ือขาว ผูเขียนขาว บรรณาธิการขาว ชางภาพ Sub-Editor รวมทั้งหมด  617 คน  และมีสวนงานศูนยกลางที่มีทั้ง     ฝายขาว  
ฝายชางภาพ ทําหนาที่เปนตัวแทนทําขาว  โดยขอมูลขาวที่ไดจะเก็บไวในถังขาว IES (Intergrated Editorial System)   ซ่ึงเมื่อแต
ละทีมกองบรรณาธิการตองการขอมูลในการทําขาว  ก็สามารถมาดูไดจากถังขาว IES  จึงเปนการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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3.2 สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
1) ธุรกิจสิ่งพิมพ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.1) พ็อคเก็ตบุคส 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตหนังสือพ็อคเก็ตบุคสในนามของ บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
ภายใตชื่อสํานักพิมพเนชั่นบุคส ซ่ึงไดรับลิขสิทธ์ิจากนักเขียนและสํานักพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศใหเปนผูจัดพิมพ
และจําหนายผลงานที่มีคุณภาพ หนังสือพ็อคเก็ตบุคสของ บริษัทสามารถแบงออกไดเปน 5 หมวดหลัก ไดแก  

1. Business & Management - เปนหมวดที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจและการจัดการซึ่งประกอบดวย
หนังสือหมวดเศรษฐศาสตร การเงิน การบัญชี การตลาด ภาษีและกฎหมาย โดยเนนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเงินและธุรกิจเปนหลัก และกรณีศึกษาของธุรกิจประเภทตางๆ  เชน พอสอนลูกใหรวย การตลาดเชิง
บวก As the Future Catches You – เมื่ออนาคตไลลาคุณ  เซียนหุนมือทอง   Blue Ocean   เปดปูมมังกร               
การตลาดเชิงบวก  เปนตน 

2. Fiction & Literature – หมวดนวนิยายและวรรณกรรมทุกชนิด เชน นิยายวิทยาศาสตรและแฟนตาซีนิทาน
กอนนอนสอนผูใหญ  หนังสือชุดโจนาธาน สเตรนจ  ฮันนีมูน   จังซงศึกสองตระกูล  เสกศิลปแผนดินใจ     
สูแดนสยาม ยามาดะ นางามาสะ  เปนตน 

3. General Interest & Leisure – หมวดหนังสือเกี่ยวกับครอบครัว การดํารงชีวิต ซ่ึงรวมถึงการทําอาหาร การ
รักษาสุขภาพ การตกแตงบาน ไลฟสไตลและชีวิตคนดัง เปนตน เชน อยูสบาย  แตงรานใหไดลาน 100 สุด
ยอดอาหารเพื่อความออนเยาว    งายแคพริบตา ฝกหมาใหแสนรู    โบ แอพพิไทท เปนตน 

4. Religion & Philosophy – หมวดที่เกี่ยวกับมวลมนุษยชาติทั้งในแงประวัติความเปนมาของดินแดนตางๆ 
ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติบุคคล เชน หนังสือชุดกฎแหงกรรม ทุกขกระทบ 
ธรรมกระเทือน   ตื่นรูอยูดวยรัก    ธรรมะบํารุงใจ   365 แผนที่ชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตน 

5.  Language & Learning  - เปนหมวดภาษาและการเรียนรู ประกอบไปดวยหนังสือพจนานุกรมและคําศัพท  
การเรียนการสอนภาษา   การทดสอบตนเองและคูมือเตรียมสอบ เชน ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเขาใจ คนไทย 
เก็ท  Just Speak Out! By Nina  เลขคณิตพิชิตสมองเสื่อม  เปนตน 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ 

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

1. กลยุทธทางการตลาด 

1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

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

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

1.3 กลยุทธดานราคา 

เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเก็ตบุคสเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงตองสรางกลยุทธดาน
ราคาโดยปรับราคาจําหนายผลิตภัณฑใหมีราคาเหมาะสมและสามารถแขงขัน กับผูผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดได โดยการสรางกล
ยุทธจูงใจเชน  จัดจําหนายสินคาในราคาพิเศษ หรือใหสวนลดพิเศษสําหรับสินคาบางกลุม เปนตน 

1.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 

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

2. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

ผลิตภัณฑพ็อคเก็ตบุคสจะจัดจําหนายผานชองทางขายตรง รอยละ 40 และจะจัดจําหนายผานบริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ประมาณรอยละ 60 

3. ลักษณะของลูกคา 

 เนื่องจากพ็อคเก็ตบุคสของบริษัทมีหลากหลายแนวจึงสามารถเขาถึงประชาชนทุกกลุม  

4. ภาวะการแขงขัน 

เนื่องจากในปจจุบันมีผูผลิตพ็อคเก็ตบุคสเปนจํานวนมาก  จึงทําใหเกิดการแขงขันกันสูง  ดังนั้นเนื้อหา
สาระภายในเลมจึงเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือของผูอาน อยางไรก็ตามบริษัทมีขอไดเปรียบคูแขงขัน  เนื่องจาก 

-  กลุมเนชั่นไดรับความเชื่อถือและยอมรับจากกลุมผูอานมาโดยตลอด   

-  บริษัทมีความสัมพันธที่ดกีับนกัเขียนและสํานักพมิพทั้งในและตางประเทศ  โดยไดรับลิขสิทธ์ิ 
Bestseller จากทั่วโลกเชน As The Future Catches You, Blue Ocean Strategy,  The Long Tail, Who 
say elephant can’t dance,  Now Discover your Strength ฯลฯ   

- ชองทางการจัดจําหนายผานพันธมิตรทางการคา  Se-Ed และเอเยนตรวมทั้งรานหนังสือในหางสรรพ  
สินคาทั่วประเทศ   

- ส่ือที่เพรียบพรอมของกลุมเนชั่น ซ่ึงชวยในการโฆษณาประชาสัมพนัธกระจายสูกลุมเปาหมายเพื่อให
ไดรับการตอบรับอยางสูงสุด 
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คูแขง 
ผูผลิตหนังสือพ็อคเก็ตบุคสที่ทําแนวเดียวกับบริษัทไดแก อัมรินทรพร้ินติ้ง, นานมีบุคส, มติชน เปนตน 

การผลิตและวัตถุดิบ 
บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีตนทุนสวนใหญเปนคาลิขสิทธ์ิและคาใชจายในการพิมพ  

โดยที่ผานมาไดวาจางให บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัดดําเนินการพิมพ  

งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 

1.2) สิ่งพิมพสําหรับเด็กและการศึกษา 

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

1.2.1) สิ่งพิมพเพื่อการศึกษาและบันเทิง 

              อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 

1. Edutainment – เปนส่ิงพิมพที่ใหความบันเทิงไปพรอมกับความรูซ่ึงเหมาะสําหรับเด็กใน
วัยที่กําลังตองการพัฒนาการทางความคิด โดยแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  

• Magazine ไดแก Disney & Me เปนตน 
• Storytelling & Activity Book ไดแก Mini Books Maxi Books,  นิทานสงเสริม

การอานสองภาษาไทย-อังกฤษ  ชุดเจาหญิงจากดิสนีย  หนังสือเสริมสราง
ประสบการณ ชุด Barney go to เปนตน 

• Junior Novel ไดแก   No Boys, The Naughtiest Girl เปนตน 

2. Education – เปนส่ิงพิมพประเภทเสริมสรางความรูและสื่อการศึกษาพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ เชน  Children Encyclopedia เปนตน 

1.2.2)  การตูน 

บริษัทเปนผูไดรับลิขสิทธ์ิในการผลิตและจําหนายหนังสือการตูนยอดนิยมและวรรณกรรม    
เยาวชนจากหลากหลายประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุน มากกวา 1,100 เรื่องจากหลากหลายสํานักพิมพ โดยมีทั้ง
ประเภทแมกกาซีน และหนังสือเลม เชน นิตยสาร Boom โดราเอมอน, ดรากอนบอล, เครยอนชินจัง, นินจาคาถาโอโฮเฮะ     
Death Note เปนตน  

 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ 

ระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดของลิขสิทธ์ิแตละราย ระบุรายละเอียดในสวนของทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่
ใชในการประกอบธุรกิจ   
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1. กลยุทธทางการตลาด 

1.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

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

ในสวนของผลิตภัณฑหนังสือการตูน บริษัทไดพิจารณาคัดเลือกเรื่องที่ไดรับความนิยมสูงจากหลาย
ประเทศในแถบเอเซีย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน ประกอบกับแนวโนมกระแสความนิยมในประเทศไทยมาทําการจัดจําหนาย ซ่ึง
ความนิยมในประเทศญี่ปุนและไทยคอนขางมีความคลายคลึงกัน นอกจากนี้บริษัทยังคอยติดตามผลตอบรับของการตูนเรื่อง
ตางๆ ที่ลงในนิตยสาร Boom เพื่อคัดเลือกเรื่องที่ไดรับความนิยมมาจัดพิมพรวมเลมออกวางจําหนายอีกดวย และบริษัทฯยัง
ไดรับลิขสิทธ์ิจากสํานักพิมพชั้นนําของโลกและของญี่ปุน ในการผลิตหนังสือตางๆสําหรับเด็กและเยาวชน เชน หนังสือนิทาน
คลาสสิกของดีสนีย โดราเอมอน เครยอนชินจัง 

1.2 กลยุทธดานชองทางการจําหนาย 

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

1.3 กลยุทธดานราคา 

เนื่องจากสภาวะตลาดในปจจุบันมีผูผลิต ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
บริษัทจึงตองสรางกลยุทธดานราคาโดยปรับราคาจําหนายผลิตภัณฑใหสามารถแขงขัน กับผูผลิตรายอื่น ๆ ในตลาดได โดยการ
สรางกลยุทธจูงใจเชน  จัดจําหนายสินคาเปนชุดราคาพิเศษ หรือใหสวนลดพิเศษสําหรับสินคาบางกลุมโดยจะรับของสมนาคุณ
เพิ่มเติม เปนตน 

1.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 

ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและหนังสือการตูนเปนผลิตภัณฑสําหรับเยาวชน บริษัทจึงมุงเนนการจัดกิจกรรม
ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาและเปนการสงเสริมการขาย เชน การจัดกิจกรรมกีฬา
ตอตานยาเสพติด  Dunk Anti Drug  Japanese Festival   การจัดกิจกรรมเพื่อเปดตัวหนังสือออกใหม   Disney and Me Talent 
Contest   การจัดมหกรรมกีฬาอนุบาลและประถม และการทํา Road Show ตามสถาบันการศึกษาตางๆ รวมทั้งการเขารวมงาน
มหกรรมหนังสือเปนประจําทุกป 

2. การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

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

 3. ลักษณะของลูกคา 

ลูกคาหลักสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการบันเทิงและการศึกษา ไดแก ผูอานรายยอยซ่ึงจําหนายผานแผงราน 
และรานหนังสือทั่วไป บริษัทขายตรงเพื่อขายตอใหลูกคา และสถาบันการศึกษาทั่วไป รวมทั้งลูกคาที่รับสมาชิกตอเนื่องของ
นิตยสารรายเดือนและรายสัปดาห 
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4. ภาวะการแขงขัน 

ปจจุบันมีผูผลิตผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิงเพิ่มมากขึ้น  โดยมีราคาเปนปจจัยสําคัญเนื่องจากกลุม
ลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนเยาวชนซึ่งยังไมมีรายไดเปนของตนเอง อยางไรก็ตามแนวโนมในอนาคตคาดวาตลาดจะขยายตัว
มากขึ้นเนื่องจากคนรุนใหมมีการศึกษาที่สูงขึ้นและใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรูของบุตรหลานมากขึ้น โดยบริษัทมี
ความไดเปรียบทางการแขงขันดังนี้ 

-   ชองทางการจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายของกลุม ไดแก เอเยนต, ซับเอเยนต  

-   ชองทางการจัดจําหนายผานพันธมิตรทางการคา เชน รานหนังสือ SE-ED การรวมจําหนายผานบัตร
เครดิตตางๆ 

-   บริษัทไดรับลิขสิทธ์ิการพิมพและการจัดจําหนายที่ถูกกฎหมาย และมีผูรวมคาที่มีความเชี่ยวชาญดาน
ตลาดหนังสือเด็ก คือ Egmont Group แหงเดนมารค 

-  บริษัทมีทีมงานบรรณาธิการที่มีความสามารถทั้งกองบรรณาธิการภาษาอังกฤษและกองบรรณาธิการ  
    ภาษาญี่ปุน 

 

คูแขง 

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

การผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย 

สวนของการผลิต, กําลังการผลิต, วัตถุดิบ ของการผลิตส่ิงพิมพเพือ่การศึกษาและบันเทงิ  บริษทั เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุป จาํกัด (มหาชน) เปนผูจัดหากระดาษพมิพใหบางสวน  สวนที่เหลือซัพพลายเออร จากภายนอกเปนผูจัดหาให   
โดยมีบริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนผูดําเนนิการจัดพิมพ  

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจสิ่งพิมพ 

ธุรกิจหนังสือเปนธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยอาจดูไดจากการเติบโตธุรกิจสํานักพิมพ
ในชวงระยะเวลา 4 ปที่ผานมา ซ่ึงมีจํานวนเพิ่มขึน้จาก 374 สํานักพิมพในป 2546 เปน 492 สํานักพิมพในป 2549 หรือมอีตัรา
การเพิ่มขึ้น 31.55%  ในขณะที่รานหนังสือมีจํานวนเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณ 50%  
กลาวคอืในป 2549 มีจํานวน 1,309 ราน ในขณะที่ป 2548 มี จํานวน 848 ราน    

 จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2548 พบวาพฤติกรรมการอานหนังสือเฉลี่ยของคนไทยดีข้ึน    
คือ 1 ชั่วโมง 59 นาทีตอวนั เมื่อเทยีบกับป 2544 มีเพียง 3นาทีตอวัน  และพบวากลุมวยัเด็กอานหนังสือมากที่สุด รอยละ 87.70 
รองลงมาเปนกลุมวัยรุนรอยละ 83.10 ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการอานหนังสือคอนขางสูง   และจาก
การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติยังพบวาสถติิการอานของคนไทยดีข้ึน โดยเมื่อป 2546 คนไทยอานหนังสือ 7 บรรทดัตอ
คนตอวนั แตหลงัจากที่ทกุฝายไดรวมกันกระตุนใหเกิดการรักการอานผานกจิกรรมตางๆทั้งในภาครัฐและเอกชน พบวานิสัย
การอานของคนไทยดีข้ึนรอยละ 7   ดังนั้นตลาดสําหรับธุรกิจหนังสือจึงยังคงเปนธุรกิจที่มีแนวโนมของการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง 
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ในป 2549 มีจํานวนหนังสือออกใหมเขาสูรานหนังสือประมาณ 934 ชือ่เรื่องตอเดอืน ซ่ึงเปนอัตราที่ต่ํากวาใน
ประเทศที่พฒันาแลวถึง 5-10 เทาตัว  ถึงเแมจํานวนหนังสือจะออกสูตลาดไมมากเมื่อเทียบกบัประเทศที่พัฒนาแลว แตดวย  
พฤติกรรมผูบริโภคไทยกับการอานที่ยังไมมากพอ และสื่ออื่นที่เปนคูแขง ก็ทําใหธุรกิจสํานักพิมพตางตองมีกลยุทธในการ
สรางรายได สรางการขายในแตละปก โดยเหลือคืนสต็อกใหนอยที่สุด 

แมวาในอนาคตเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และคอมพิวเตอร จะกาวหนาไปไกลในปจจุบัน และมีส่ิงประดิษฐที่เขามา
ทดแทนรูปแบบหนังสือเดิม เชน E-Book เปนตน  ซ่ึงสํานักพมิพตางๆไดมกีารพัฒนาและเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการอานของผูบริโภค   แตในปจจบุันชองทางการขายผานรานจําหนายกยั็งเปนชองทางใหญที่สุด เนื่องจากความ
สะดวกประกอบกับจํานวนรานหนังสือที่เพิ่มมากขึน้   

2) ธุรกิจการอบรมสัมมนา สอนภาษาตางประเทศและทักษะการสื่อสาร 

บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการดานการศึกษา และจําหนายผลิตภัณฑทางการศึกษาโดยไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ  
ดําเนินธุรกิจสอนภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารในนามของบรษิัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบรษิัทยอยที่บริษัท 
เนชั่น บุคส    อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ถอืหุน 99.99%  โดยอาจแบงลกัษณะของบริการออกไดเปน 3 กลุม คือ 

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

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

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

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

  2.1  Business Related Training Courses หลักสูตรฝกอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะในการทํางานใหกับ   
บุคคลทั่วไปและบุคลากรในองคกร แนะนําเทคนิคและกลยุทธในหลักสูตรที่อบรมที่สามารถนําไปใชได จริงในการทํางาน  

2.2  Study Tour เปดโลกทัศนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในชวงปดภาคเรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษ และ  
ทัศนศึกษา 

2.3  Examination Preparation สําหรับผูที่เตรียมตัวศึกษาตอระดับปริญญาตรี โท และเอก ณ สถาบันศึกษา
นานาชาติทั้งใน และตางประเทศ 

3. บริการจัดฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษนอกสถานที่ สําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานในองคกร
ทุกระดับ เชน iBT TOEFL TOEIC Communicative Business English  

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

มีอาณาเขตการใหบริการในประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน 
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การตลาด 

กลยุทธดานราคา 
กลยุทธดานราคาเปนกลยุทธที่สําคัญในการแขงขันในธุรกิจ  การตั้งราคามีพื้นฐานมาจากตนทุน สภาพตลาด

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

กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 
กิจกรรมสงเสริมการขายเนนการสรางความจดจําในตราสินคา (Brand Awareness) โดยการโฆษณา

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

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

Direct English มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส ศูนย Direct English ตนแบบไดเปดดําเนินการเปน
แหงแรกที่ชั้น 1 อาคารเนชั่นทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด เมื่อเดือนสิงหาคม 2544   ปจจุบันเปดหนวยแฟรนไชสซี 3 ศูนย คือ 
ในกรุงเทพฯ 2 ศูนย และ เชียงใหม 1 ศูนย  

ลักษณะของลูกคา 

กลุมเปาหมายหลัก – ชาย-หญิง อายุระหวาง 24 - 50 ป ที่อยูในวัยทํางาน และตองการเพิ่มพูน ความรูและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ และทักษะในการทํางานและการสื่อสารเพื่อนําไปใชใหเปนประโยชนกับหนาที่การงาน และ
ชีวิตประจําวัน 

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

 

ภาวะการแขงขัน 

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

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

มีฐานลูกคาที่ใหญในเครือ Nation Group ทําใหสามารถทําการตลาดกับกลุมเปาหมายไดสะดวกขึ้น 

 3)   ธุรกิจตัวแทนโฆษณาและจัดจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  รวมถึงรับจางพิมพ 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศในนามของ บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
โดยมีผลิตภัณฑ คือ The Wall Street Journal Asia และ The Yomiuri  Shimbun รวมทั้งนิตยสารตางประเทศ ไดแก Fortune, 
Time Magazines, Forbes, Newsweek, Harvard Business Review, Since Restaurant  เปนตน   ซ่ึงมีกลุมลูกคาเปาหมายเปน
ลูกคาระดับนักธุรกิจ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศโดยมีการจําหนายผานระบบ สมาชิก, วางราน , สายการบิน และโรงแรม   
โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนเปนสัดสวนของปริมาณการจัดสงและจําหนาย และคอมมิชชั่นจากการขายสมาชิก   ในการรับจัด
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จําหนายนี้ หากสํานักพิมพตางประเทศรายใดตองการพิมพหนังสือพิมพ หรือนิตยสารในประเทศไทย บริษัทก็จะใชศักยภาพ
ความรวมมือในเครือเนช่ัน กรุป สงตองานพิมพหนังสือพิมพ ใหแกบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด และ งานพิมพ
นิตยสารใหแก บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส  จํากัด (เปนบริษัทที่ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุน 
49%) 

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

 

กลยุทธทางการตลาด 

ดานโฆษณา       

มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขายในชวงเทศกาลตางๆ เชน ในเทศกาลปใหม, เทศกาลวันเด็กของญี่ปุน 
(Children Day), Golden Week (วันหยุดยาวของญี่ปุน) โดยจะมีการอวยพรในเทศกาลตางๆดังกลาวขางตน  และมีพื้นที่สําหรับ
ลูกคาเพื่อซ้ือโฆษณา  โดยลูกคาที่สนใจมีทั้งลูกคาเกา และลูกคาใหม เปนตน   

ดานจัดจําหนาย   

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

2) Bulk โรงแรมสายการบิน เปนการขายขาดบริษัทไดรับคาบริการจากการจัดสง และคอมมิชชั่นในการขาย  

3) ดานเอเยนตและวางราน  เปนการใหบริการ วางหนังสือตามรานหนังสือ และเอเยนตตางๆตามที่ลูกคา
ตองการ บริษัทไดรับคาบริการจากสัดสวนการจําหนาย 

 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 

สวนใหญประมาณรอยละ 70-80% เปนการจัดจําหนายโดยตรงแกลูกคา ซ่ึงผานระบบสมาชิก  

ลักษณะของลูกคา 

ลูกคาหลักของหนังสือพิมพ The Yomiuri Shimbun เปนลูกคานักธุรกิจชาวญี่ปุน ที่ทําธุรกิจในประเทศไทย 
โดยลูกคาสวนใหญบอกรับสมาชิกเปนรายเดือน 

ภาวะการแขงขัน 

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

การพิมพ 

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

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

หุน 84.5% ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท  ดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพหนังสือพิมพ  โดยการพิมพหลักจะรับพิมพ
หนังสือพิมพของเครือ เนชั่น กรุป 

โดยในป 2550 WPS ไดรวมทุนกับ Kyodo Printing Co.,Ltd.จากประเทศญี่ปุน และ  San-Mic Trading (Thailand) 
Co.,Ltd  จัดตั้งบริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด (WPS ถือหุน 49%) เพื่อใหบริการการพิมพ Commercial Printing   
บริการงานพิมพหนังสือทั้งในประเทศและตางประเทศ งานหนังสือปกแข็ง ตําราเรียน Encyclopedia การตูน, พ็อคเก็ตบุคสและ
นิตยสาร โดยเริ่มดําเนินการเดือนเมษายน 2550 

การรวมทุนระหวาง WPS และ Kyodo Printing Co.,Ltd. เปนการใชประโยชนจากทรัพยสินที่มีอยู  โดย WPS ลงทุน
ดวยเครื่องจักรและอุปกรณในสวนที่เกี่ยวของกับงานพิมพ Commercial  รวมทั้งเปนการขยายตลาดการใหบริการไปยัง
ตางประเทศ (Export) โดยผานบริษัทรวมทุนดังกลาว ซ่ึงกอใหเกิดความรวมมือทางเทคโนโลยี ที่จะพัฒนาคุณภาพและการ
ใหบริการดานการพิมพที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น    

 
การบริการงานพิมพของ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย ) จํากัด 

     บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพหนังสือพิมพ  ใชเครื่องจักร Cold-set 
Web Offset  ซ่ึงรับงานพิมพจาก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนหลักตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548   ไดแก 
หนังสือพิมพ คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ ,The Nation , กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  หนังสือพิมพตางประเทศไดแก The Wall Street 
Journal Asia  และ Yomiuri Shimbun  หนังสือรายปกษและรายสัปดาห – เนชั่นจูเนียรและเนชั่นสุดสัปดาห และแบบการเรียน
การสอนจากลูกคาภายนอกอยางเชน อักษรเจริญทัศน  
 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
 -ไมมี- 
 

กลยุทธทางการตลาด 
ใหบริการงานดานการพิมพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร โดยการใชเครื่องจักร,อุปกรณ และเทคโนโลยีการพิมพที่

ทันสมัยจนถึงการบริการจัดหีบหอ และระบบบริหารคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการการพิมพใหดีย่ิงๆขึ้น โดยทีมงานที่
มีประสบการณดานการพิมพมานานกวา 36 ป   

 โดยในป 2549 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด  ไดรับรางวัลคุณภาพการพิมพจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   จากงาน 1st Thai Print Award 2006 ไดรับรางวัลเหรียญทองจากประเภท ส่ิงพิมพระบบ offset จากเครื่องพิมพ
ปอนมวน – กระดาษเคลือบผิว (Web offset – Coated Paper)  และเหรียญเงิน จากประเภทสิ่งพิมพระบบ offset จากเครื่องพิมพ
ปอนมวน – กระดาษเคลือบผิวเบากวา 70 แกรม  (Web offset – Coated Paper less than 70 gsm.) และจากการทีบ่ริษทัฯไดสงผล
งานเขาประกวดที่ประเทศจีนในงาน 4 th Asian Print Award Year 2006  โดยไดรับรางวัล Silver Medal จากประเภท Web offset 
– Coated Stock และ รางวัล Bronze Medal จากประเภท Web offset – LWC (Light weight coated) 
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 นอกจากนี้ บริษัทยังรวมกับบริษัทในกลุมเนชั่น คือ บริษัท เอ็มเอ็มแอล จํากัด  (บริษัทยอยที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยู 99.99%) ใหบริการเพิ่มเติมที่โรงพิมพอื่นไมสามารถทําได คือบริการดานการจัดสง (Logistic) 
ตรงถึงลูกคาตามบานหรือสงถึงเอเยนตหนังสือ เพื่อบริการลูกคาอยางครบวงจร 

ลักษณะของลูกคา 
ในป 2550 ลูกคาสวนใหญประมาณ 95 % คือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ 

นอกจากนี้มีการขยายตลาดงานดานการพิมพไปยังลูกคาภายนอกเครือ อาทิเชน อักษรเจริญทัศน ซ่ึงเปนลูกคาประเภท Web 
Offset       

ภาวะการแขงขัน 
เนื่องจากบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด มีศูนยการพิมพครบวงจรและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ไดแก เครื่อง

พิมพเวป (Cold-set Web Offset)  รวมทั้งมีเครื่องจักรที่ใหบริการในการจัดหีบหอรูปเลมอยางครบวงจร   
 
และในป 2550 ที่ผานมา   กลุมบรษิัทไดขยายความสามารถในการพมิพใหครบวงจรมากขึ้น โดยจัดตั้งบริษัทรวมทุน  

คือ บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติง้ เซอรวิส จํากัด (KNP) (โดย WPS ถือหุน 49%) ซ่ึง KNP ใหบริการรับงานพิมพแบบ 
Commercial ไดมากขึ้นโดยการบริการงานพิมพอยางครบวงจร  เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการงานดานการพิมพใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (รายละเอียดอยูในสวนการบริการงานพิมพคุณภาพสูง – Commercial)  

เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดมีเครื่องจักร Cold-set Web Offset ใชสําหรับการพิมพหนังสือพิมพและ

นิตยสาร โดยใชกระดาษที่เปนมวน 

กําลังการผลิต แยกตามประเภทการผลิตสินคาและเครื่องจักรที่เก่ียวของดังนี้ 

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

อัตรากําลังคนในดานการผลิตหนังสือพิมพ 

ปจจุบันโดยเฉลี่ยการทํางานเปน 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั่วโมง  และใชเวลาในการพิมพเฉลี่ยวันละ 16 ชั่วโมง โดยมี  
ตารางเวลาสลับการทํางานของเครื่องพิมพ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีพนักงานในสายธุรกิจการพิมพรวมประมาณ  142  คน  

 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือพิมพและนิตยสารแบงไดดังตอไปนี้                               

               หนวย : รอยละของมูลคาวัตถุดิบรวม 
วัตถุดิบ ผลิตหนังสือพิมพและนิตยสาร 
กระดาษหนังสือพิมพ 80% 
กระดาษนิตยสารและการตูน 4% 
หมึกพิมพ 6% 
เพลท 8% 
ฟลม 1% 
อื่นๆ ( เชน น้ํายาลางฟลม, น้ํายาลางเพลท) 1% 
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รวม 100% 
 
ในป 2550 วัตถุดิบสวนใหญ คือ กระดาษหนังสือพิมพ ซ่ึง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) จะเปนผู

จัดหา เพื่อจัดสงใหบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการผลิต (ดูรายละเอียดจากกลุมธุรกิจส่ิงพิมพ) สวน
วัตถุดิบอื่นๆ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัดเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ 

 
แหลงที่มาของวัตถุดิบ 

  วัตถุดิบที่สําคัญ คือ กระดาษนิตยสารซึ่งสวนใหญบริษัทฯสั่งซ้ือจากผูผลิตในประเทศเปนหลัก เชน  บริษัท 
ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด, บริษัท กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) , บริษัท นอรสเก จํากัด เปนตน        โดยผูจําหนาย
กระดาษดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับบริษัทหรือผูบริหาร แตจะพิจารณาเลือกซ้ือจาก
การเปรียบเทียบราคาและความตองการใชงานเปนสําคัญ โดยปจจุบันมีผูจัดจําหนายกระดาษเปนจํานวนมากทําใหมีการแขงขัน
สูง บริษัทฯ จึงไมประสบกับปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ หากสูญเสียแหลงวัตถุดิบบางแหลงไป สําหรับการสั่งซ้ือกระดาษ
นิตยสารในปที่ผานมา บริษัทฯไมมีการสั่งซ้ือกับรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 50 

        สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ เพลท ฟลม และน้ํายาตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนรวมประมาณ 16% ของมูลคา       
วัตถุดิบรวม ในป 2550 บริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษัทตัวแทนในประเทศทั้งหมดเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก โดยไมผูกพันกับราย
ใดรายหนึ่ง 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากการผลิตหนังสือพิมพของบริษัทฯ ใชวัตถุดิบนอยประเภทโดยรอยละ 84 ของวัตถุดิบหลัก คือ      กระดาษ 
สวนที่เหลือเปนวัสดุส้ินเปลืองไดแก เพลท , หมึก, ฟลม, น้ํายาเคมี  ซ่ึงเมื่อผานกระบวนการผลิตแลว บริษัทฯ จะนํามาจําหนาย
ใหแกผูรับซ้ือสินคาเกา โดยเฉพาะวัสดุส้ินเปลืองที่เปนวัตถุเคมี จะตองพิจารณาผูรับซ้ือที่ตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน   
อุตสาหกรรมดวย   ดังนั้นบริษัทจึงไมมีวัตถุดิบหรือน้ํายาเคมีที่ใชแลว เปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้บริษัทฯยังอยูภายใตการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน ซ่ึง
ในทุกๆ ป หนวยงานดังกลาวไดเขามาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลวมีความเห็นวาบริษัทไมไดสราง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-ไมมี- 

กําลังการผลิตบริการงานพิมพคุณภาพสูง (Commercial) 

ดําเนินการโดย บริษัทรวมทุน คือ บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท 
ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)  จํากัด (WPS) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และ  Kyodo 
Printing Co (S’Pore) PTE Ltd ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ  Kyodo Printing Co.,Ltd ในประเทศญี่ปุน และ  San-Mic Trading 
(Thailand) Co.,Ltd ในสัดสวน    49 : 49 : 2 ตามลําดับ มีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจใหบริการงานพิมพหนังสือทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ไมวาจะเปน งานหนังสือปกแข็ง ,ตําราเรียน Encyclopedia  , การตูน, พอคเกตบุคสและนิตยสาร 
รวมถึงงานพิมพคุณภาพอื่นๆ เริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแตเดือน เมษายน  2550  
 
 บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําหนายเครื่องพิมพ Commercial Printing และอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
งานพิมพ ใหแก บริษัทรวมทุน Kyodo Nation Printing Services Co.,Ltd. (KNP) ซ่ึง KNP ดําเนินธุรกิจดาน Commercial 
Printing โดยตรง  เพื่อเปนการใชเครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงสุด    และ  Kyodo Printing Co (S’Pore) 
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PTE Ltd. ไดมีการโอนยายฐานการผลิตจากสิงคโปรมาที่ประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพงานบริการทางดานการพิมพใหมี      
ประสิทธิภาพสูงสุด  และใหบริการตรงกับความตองการของลูกคาไดมากที่สุด 

 
ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

 1. งานบริการการพิมพหนังสือเพื่อสงออกตางประเทศ 
งานการพิมพที่สงออกตางประเทศ ซ่ึงเปนลูกคาเดิมของ Kyodo Printing Co (S’Pore) PTE Ltd. ซ่ึงไดยายฐานการ

ผลิตจากสิงคโปรมายังประเทศไทย โดยลักษณะงานจะเปนงานพิมพหนังสือปกแข็ง เลมหนาใหญ และเนนสีสันภายในเลม โดย
เนนคุณภาพการพิมพและการเขาเลมอยางพิถีพิถัน โดยในปจจุบันมีลูกคาสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิตาลี 
เยอรมัน เปนตน  

 
2. งานบริการการพิมพหนังสือภายในประเทศ 
งานพิมพสวนใหญมาจากกลุมบริษัทเนชั่น  ไดแก ส่ิงพิมพเพื่อการศึกษาและบันเทิง  พ็อกเก็ตบุคส  และงานพิมพ

โปสเตอร,โบรชัวรตางๆ เปนตน 
ในป 2550 ทางบริษัทไดรับงานพิมพ 7 Catalogue , All Magazine , กรีฟฟารีน, แคตตาล็อก เปนตน   
 
สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 

 รับงานพิมพที่เนนคุณภาพสูง 
 
กลยุทธทางการตลาด 
ใหบริการงานดานการพิมพที่มีคุณภาพสูงอยางครบวงจร โดยใชเครื่องจักร,อุปกรณ และเทคโนโลยีการพิมพที่

ทันสมัยจนถึงการบริการจัดหีบหอ และระบบบริหารคุณภาพ (QC) เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการการพิมพใหดีย่ิงๆขึ้น โดย
ทีมงานที่มีประสบการณดานการพิมพมานานกวา 35 ป   

 โดยในป 2550 บริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด   ไดรับรางวัลคุณภาพการพิมพ จากงาน 2nd Thai Print 
Award 2007 ไดรับรางวัลเหรียญทองจากประเภทสิ่งพิมพระบบ offset จากเครื่องพิมพปอนมวน – กระดาษเคลือบผิวเบากวา 70 
แกรม  (Web offset – Coated Paper less than 70 gsm.)  

 นอกจากนี้ บริษัทยังรวมกับบริษัทในกลุมเนชั่น คือ บริษัท เอ็มเอ็มแอล จํากัด  (บริษัทยอยที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย 
กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยู 99.99%) ใหบริการเพิ่มเติมที่โรงพิมพอื่นไมสามารถทําได คือบริการดานการจัดสง (Logistic) 
ตรงถึงลูกคาตามบานหรือสงถึงเอเยนตหนังสือ เพื่อบริการลูกคาอยางครบวงจร 

 
ลักษณะของลูกคา 
ในป 2550 สัดสวนลูกคาในประเทศและลูกคาตางประเทศ คิดเปน 60 : 40    โดยลูกคาในประเทศสวนใหญเปนลูกคา 

บริษัทในกลุมเนชั่น โดยในป 2551 มีเปาหมายที่จะรับงานพิมพจากพันธมิตรและลูกคาภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานพิมพที่มี
ปริมาณสูงและตอเนื่อง เชน Catalogue สินคา, Direct Mail, คูมือการใชสินคา, นิตยสารของสายการบิน เปนตน   
 

ภาวะการแขงขัน 
เนื่องจากบริษัท เกียวโด เนชั่น พร้ินติ้ง เซอรวิส จํากัด   มีศูนยการพิมพครบวงจรและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย ไดแก 

เครื่องพิมพเวป (Cold-set Web Offset) หรือ เครื่องพิมพปอนแผน (Commercial Printing) และเครื่องพิมพคุณภาพและความจํา
สูง (Commercial Heat-set web Offset) รวมทั้งมีเครื่องจักรที่ใหบริการในการจัดหีบหอรูปเลมอยางครบวงจร  ซ่ึงในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันมีเพียง บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอรพร้ินติ้ง และบริษัท ไซเบอรพร้ินท เทานั้น  
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เครื่องจักรที่ใชในการผลิต 
สําหรับธุรกิจการบริการงานพิมพ มีเครื่องจักรที่ใชในการพิมพแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1. เครื่องจักร Commercial Printing ใชสําหรับการพิมพนิตยสาร, การตูน และพ็อกเก็ตบุคส, หนังสือทั่วไป 
2. เครื่องจักร Commercial Heat-set web offset ใชสําหรับการพิมพหนังสือนิตยสาร, โบชัวร ที่มีปริมาณสูงและ
ตองการความรวดเร็ว 

 นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอื่นที่ชวยใหการบริการงานพิมพเปนแบบครบวงจร  ไดแก  เครื่องพับ , เครื่องเก็บเลม , เครื่อง
เขาเลม ซ่ึงมีทั้ง เครื่องเขาเลมปกแข็ง เครื่องเขาเลมปกปก เครื่องไสกาว เครื่องเย็บมุงหลังคา เครื่องเย็บกี่  รวมไปถึง เครื่อง
เคลือบปกลามิเนต เครื่องเคลือบยูว ีและเครื่องใสถุงพลาสติก 
  
 กําลังการผลิต แยกตามประเภทการผลิตสินคาและเครื่องจักร 

    กําลังการผลิตของเครื่องพิมพ 
 ปจจุบันบริษัทฯมีเครื่องพิมพทั้งหมด จํานวน 9 เครื่อง แบงเปน 
• เครื่องพิมพส่ีสีจํานวน 5 เครื่องกําลังการผลิตเฉลี่ย 13,000 แผนตอชั่วโมง  
•  เครื่องพิมพสองสีจํานวน 2 เครื่องกําลังการผลิตเฉลี่ย  8,000 แผนตอ ชั่วโมง  
•  เครื่องพิมพสิบสีจํานวน 1 เครื่องกําลังการผลิต 13,000 แผนตอ ชั่วโมง  
• เครื่องพิมพส่ีสีแบบ Web Offset จํานวน 1 เครื่องกําลังการผลิต 50,000 แผนตอชั่วโมง 
        โดยเครื่องจักรทั้ง 9 เครื่องจะใชในการพิมพ 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั่วโมง ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใชกําลังการ
ผลิตจากเครื่องจักรทั้ง 9 เครื่อง ประมาณรอยละ 50 - 60  

อัตรากําลังคน 
ปจจุบันโดยเฉลี่ยการทํางานเปน 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั่วโมง  และใชเวลาในการพิมพเฉลี่ยวันละ 16 ชั่วโมง โดยมี     

ตารางเวลาสลับการทํางานของเครื่องพิมพ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีพนักงานรวมประมาณ  135  คน  

 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตหนังสือแบงไดดังตอไปนี้ 

                                              หนวย : รอยละของมูลคาวัตถุดิบรวม 
วัตถุดิบ  
กระดาษ 82% 
หมึกพิมพ 6% 
กาว 2% 
ผายาง,พลาสติก 2% 
อื่นๆ ( เชน ฟลมเคลือบ, กระดาษทําปกแข็ง) 8% 
รวม 100% 

 
แหลงที่มาของวัตถุดิบ 

  วัตถุดิบที่สําคัญ คือ กระดาษซึ่งมีทั้งกระดาษที่นําเขามาจากตางประเทศและสั่งซ้ือจากผูผลิตในประเทศ เชน NP 
Trading Co.,Ltd. , บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด, บริษัท กระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) , บริษัท โอเชี่ยนเปเปอร จํากัด 
เปนตน         
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     สวนวัตถุดิบอื่นๆ ไดแก หมึกพิมพ กาว ฟลม และน้ํายาตางๆ ซ่ึงมีสัดสวนรวมประมาณ 18% ของมูลคา       วัตถุดิบ
รวม ในป 2550 โดยสวนใหญบริษัทไดส่ังซ้ือจากบริษัทตัวแทนในประเทศเพราะมีผูขายเปนจํานวนมาก โดยไมผูกพันกับรายใด
รายหนึ่ง ยกเวนวัตถุดิบบางอยางที่คุณภาพของในประเทศไมไดคุณภาพก็จะมีการสั่งซ้ือมาจากตางประเทศบาง 

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากการผลิตหนังสือของบริษัทฯ วัตถุดิบที่ใชรอยละ 82 ของวัตถุดิบหลัก คือ กระดาษ สวนที่เหลือเปนวัสดุ

ส้ินเปลืองไดแก เพลท , หมึก, ฟลมเคลือบ, น้ํายาเคมี  ซ่ึงเมื่อผานกระบวนการผลิตแลว บริษัทฯ จะนํามาจําหนายใหแกผูรับซ้ือ
สินคาเกา  ดังนั้นบริษัทจึงไมมีวัตถุดิบหรือน้ํายาเคมีที่ใชแลว เปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 

นอกจากนี้บริษัทฯยังอยูภายใตการควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมโรงงาน ซ่ึง
ในทุกๆ ป หนวยงานดังกลาวไดเขามาตรวจสภาพและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแลวมีความเห็นวาบริษัทไมไดสราง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแตอยางใด 

 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 
-ไมมี- 
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3.4 สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง  

เนชั่นกรุป ในฐานะเปน Content Provider หรือผูผลิต เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร เพื่อเผยแพรใหประชาชนรับทราบผานสื่อ
ประเภทตางๆ อาทิในดานสิ่งพิมพ  เนชั่นกรุปมีผลิตภัณฑที่เปนหนังสือพิมพ และนิตยสารสําหรับส่ืออื่นๆ นอกเหนือจาก
ส่ิงพิมพ ไดแก ทีวี, วิทยุ, โทรศัพทมือถือ, Internet, Indoor & Outdoor  เนชั่นกรุป ดําเนินการกระจายเนื้อหา และขอมูลขาวสาร 
ที่บริษัทมีผานการดําเนินงานของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด โดยมีชองทางการดําเนินงานดังนี้ 

• NATION TV  แยกการดําเนินธุรกิจได ดังนี้ 

1. ดําเนินงานและบริหารงานสถานีขาว Nation Channel ซ่ึงเปนสถานีขาวที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน TTV ชอง
1 ซ่ึงเปนการเสนอรายงานขาวที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม  การเปนอยู 
สุขภาพ โดยนําเสนอในรูปแบบการอธิบายความ การวิเคราะห เจาะลึกที่มาที่ไป และการพยากรณเหตุการณ เพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูเพื่อเตรียมรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้น โดย Nation Channel มุงเนนและใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวอยาง
เที่ยงธรรม เปนกลาง และฉับไว  

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

• วิทยุ เปนผูผลิตและนําเสนอขาวสารทางวิทยุโดยเนนกลุมเปาหมายที่ตองใชเวลาอยูในระหวางการเดินทางไปทํางาน 
ไปโรงเรียน  ที่ไมสามารถชมขาวทาง TV ได 

ธุรกิจผลิตรายการทางโทรทัศน  (NATION TV) 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ 

รายการที่ผลิตในปจจุบันของธุรกิจโทรทัศน  แบงเปนดังนี้ 

- สถานีขาว  เนชั่นแชแนล ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ 

1)  การรายงานขาว ประกอบดวยขาวตนชั่วโมง เนนการเกาะติดขาวสําคัญๆ ในแตละวันเพื่อใหทันเหตุการณ 
ครอบคลุมขาวประเภทการเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา เกษตร การศึกษา วัฒนธรรม 

2)  รายการขาวและสนทนาขาว เนนการวิเคราะหใหขอมูล เจาะลึก อธิบายความ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น โดย
ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ  

3)  สารคดีส้ัน นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่นาสนใจและเปนประโยชนตอประชาชน ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา เกษตร         
วัฒนธรรม เหตุการณสําคัญๆ เปนตน  

4)  รายงานพิเศษ (Special Report, Scoop)  เปนรายการขาวที่เกาะติดสถานการณที่สําคัญเกี่ยวกับเหตุการณของ
บานเมือง หรือการรวมมือผลิตรายการโทรทัศนเฉพาะกิจขึ้น เชน รายงานความเคลื่อนไหวปญหา 3 ชายแดนภาคใต, รายงาน
ขาวเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตยในพมา รายงานผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550  เปนตน     

5)  รายการวาไรตี้  เปนรายการประเภทที่มีความหลากหลาย โดยนําเสนอความเคลื่อนไหวในเหตุการณที่คนทั่วไป
สนใจ หรือเปนรายการที่ใหความรูที่เปนสาระและเรื่องราวพรอมคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีประสบการณในเรื่องตางๆ   

รายไดหลักของสถานีขาว เนชั่นแชแนล มาจากการขาย Spot โฆษณา, รับจางผลิตรายการ , ผลิตสารคดีส้ัน และคาเชา
เวลา เปนตน 
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- การผลิตและรวมผลิตรายการกับชองอื่นๆ รายการที่เนชั่นแชแนลรวมผลิตรายการกับชองตางๆ สวนใหญเปนรายการ
ขาว และสนทนาขาว เชน  รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ทางชอง 3, รายการจมูกมด และรายการคอขาว ทางชอง 7, รายการสยามเชานี้, 
รายการเจาะใจ ทางชอง 5 และ รายการขาวขนคนขาว ทางชอง 9 สวนรายการที่บริษัทผลิตเอง ไดแก รายการวิเคราะห
สถานการณตางประเทศ ไดแก ชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุน และ ชีพจรโลกวันนี้ ทางชอง 9  

การผลิตและรวมผลิตรายการกับชองอื่นๆ รายไดหลักมาจาก การขาย Spot โฆษณา 

รายการโทรทัศนที่บริษัทผลิตในปจจุบัน (มกราคม 2551) ไดแก 

ออกอากาศทาง รายการ 

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

 
ชอง 3 รวมผลิตรายการวิเคราะหสถานการณขาวในรูปแบบการเลาขาวที่อยูในความสนใจของทุกครัวเรือน

ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตางประเทศ และ กีฬาเพื่อใหทันกับสถานการณที่เกิดขึ้นได
ตลอดเวลา  “เรื่องเดนเย็นนี้”  ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 17.30 น-18.30 น. 
 

ชอง 5 • รายการทอลคขาวเดนประจําวัน Top News และสัมภาษณสดหากมีประเด็นขาวนาสนใจ เปนการ
วิเคราะหขาวในเชิงลึกจากพิธีกรผูมีความรูความสามารถและทีมขาวผูเชี่ยวชาญ เปนการวิเคราะหขาว 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในประเทศและตางประเทศ  “สยามเชานี้” ทุกวันจันทร-ศุกร  

     เวลา 06.15 น-07.25 น 
• Talk Show , Reality Show ประเด็นดังที่นาสนใจหรือประเด็นที่สังคมใหความสนใจในปจจุบัน 

“เจาะใจ”  ทุกวันอังคาร เวลา 22.00-24.00 น.     
 

ชอง 7 • รายการสนทนาเกี่ยวกับขาวเหตุการณปจจุบันทั้งในประเทศและตางประเทศ “จมูกมด” ทุกวัน  
จันทร– ศุกร เวลา 06.30-07.45 

• รายการเลาขาวและสรุปรวมขาวในรอบวันที่นาสนใจและนาติดตาม  รายการ “คอขาว”  ทุกวันศุกร 
เวลา 23.45-00.15 น.    

 
ชอง 9   อ.ส.ม.ท. • รายการวิเคราะหสถานการณตางประเทศ “ชีพจรโลก กับสุทธิชัย หยุน”  ทุกวันพุธ เวลา 22.00 น. -

23.00 น.  “ชีพจรโลกวันนี้”  ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 น.-08.15 น.  
• รายการประเภทวิเคราะหขาว “ขาวขนคนขาว” ทุกวันจันทร-วันศุกร เวลา 21.30 น.- 22.00 น.    
• รายการประเภทรายงานขาวพรอมวิเคราะหขาวทั่วไป และการเมือง “ขาวขน คนขาว สเปเชี่ยล” ทุก

วัน เสาร-อาทิตย เวลา 21.00น.-22.00น.                                     
• รายการสาระความรูดานเทคโนโลยี่สารสนเทศในรูปแบบที่เขาใจงาย “E-Life E-Business”  ทุกวัน

จันทร-อังคาร เวลา 9.30 น.-10.00 น. 
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สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ  
ความไมแนนอนของผังรายการใน Free TV  และนโยบายของรัฐบาลตอเสรีภาพของสือ่ 

การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 
การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด 

1)  ผลิตรายการขาวอยางมีคุณภาพ และนาเช่ือถือ 

 บริษัทใหความสําคัญของคุณภาพขาว ความถูกตอง รวดเร็ว เที่ยงตรง เชื่อถือได ยุติธรรม และความเปนกลาง โดยได
มีนโยบายในการรักษาและเพิ่มคุณภาพรายการโทรทัศนรวมทั้งเนนจุดเดนในดานความพรอมของทีมงานบุคลากรขาวและ
ฐานขอมูลขาวของบริษัทที่มีอยู  ซ่ึงปรากฏผลงานและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในดานผูนําการผลิตรายการขาวโทรทัศน   หัวใจ
สําคัญของการผลิตรายการขาวที่มีคุณภาพคือ ความนาเชื่อถือของบุคลากรที่มีคุณภาพ ความอิสระของฝายขาว และเคารพตอ
จรรยาบรรณของการนําเสนอขาว ซ่ึงไมมีผลประโยชนทางการเมือง หรือผลประโยชนใดๆ ดังนั้น การเสนอขาวจึงมีความเปน
กลาง สามารถตรวจสอบได  และมีรูปแบบการนําเสนอรายการที่หลากหลายเชน รายงานขาวสด สนทนาขาว วิเคราะหขาว 
เบื้องหนาเบื้องหลังขาว เกาะติดสถานการณ หรือสอบถามความเห็นประชาชน เปนตน  

2) รูปแบบนําเสนอ Content ที่เปนเอกลักษณแตกตาง 

 บริษัทมีกลยุทธในการกระจายเวลาออกอากาศตามสถานีโทรทัศนตางๆ และเคเบิลทีวีทั่วไป โดยไมผูกขาดกับสถานี
ใดสถานีหนึ่ง  โดยการแพรภาพตามชองทางการออกอากาศนั้นสามารถเขาถึงกลุมผูชมรายการเปาหมายที่กวางขึ้น  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอลูกคาที่ตองการลงโฆษณาในรายการของบริษัท  ซ่ึงปจจุบันไดออกกาศทางทีวี ชอง 3, ชอง 5, ชอง 7, ชอง 9, และ 
เคเบิลทีวี ชอง TTV 1  

3) รูปแบบการขายที่หลากหลาย เปน Spot, Package, Sponsor  

 บริษัทมีรูปแบบการขายสื่อโฆษณาที่หลากหลาย มีความยืดหยุนสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่ตองการจะ
ส่ือขอมูลขาวสารกระจายไปยังกลุมผูชมเปาหมายของรายการโทรทัศนที่ออกอากาศตามสถานีโทรทัศนชองตางๆ เชน เสนอ
ขายโฆษณาเพื่อออกอากาศในรายการเดียวโดยเฉพาะ หรือเสนอขายเปนแพ็กเกจ (Package) คือขายโฆษณา เพื่อออกอากาศได
หลายรายการ และหลายสื่อในเครือ นอกจากนี้บริษัทยังสามารถผลิตรายการใหลูกคาไดในหลากหลายรูปแบบ  
 
มูลคาตลาดโฆษณาทางโทรทัศน 
 จากการสํารวจของ บริษัท นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย) ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศนพบวาป 
2550 ส่ือโฆษณาทางโทรทัศนมีมูลคารวมประมาณ 53,400 ลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดกวารอยละ 58 ของ
คาใชจายโฆษณาผานสื่อทั้งหมด  โดยมีอัตราการขยายตัวในอัตราคงที่ เมื่อเปรียบเทียบป 2549 สืบเนื่องมาจากความไมแนนอน
ของภาวะเศรษฐกิจ ราคาน้ํามัน  และความไมแนนอนทางการเมือง  ทั้งนี้หากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจะสงผลให
ธุรกิจโฆษณาทางโทรทัศนเติบโตสูงขึ้นดวย  เนื่องจากผูผลิตจะใชงบโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการเพื่อที่จะเขาถึง
กลุมลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด 
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มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อโทรทัศน 

ที่มา : บริษัท นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย)  
 

 แนวโนมในอนาคต 
 รายการประเภทขาวและสนทนาวิเคราะหขาวจะมีการแขงขันเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนชองทางที่สามารถรับรูขาวสารได
รวดเร็ว ทําใหรายการประเภทนี้มีผูชมรายการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้ง Free TV และ Pay TV ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสใหผูผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทขาวและสาระ ผลิตรายการใหกับสถานีชองตางๆได มากขึ้น อาจจะสงผลใหเกิดรายการโทรทัศนประเภท
ตางๆ และสถานีชองใหมเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตามเนื่องจากรายการประเภทสนทนาขาวมีผูผลิตหลายราย ดังนั้นผูผลิตแตละ
รายตองสรรหารูปแบบและความแตกตางในการนําเสนอเพื่อผูชมจะไดรับขาวสารที่ครบถวนจากขอมูลที่ผานการวิเคราะหแบบ
รูจริง ซ่ึงจะชวยทําใหวงการทีวีไทยและผูผลิตสามารถกาวขึ้นมาแขงขันในระดับนานาชาติได เชน ผลิตสารคดี และสารคดีเชิง
ขาวที่สามารถจําหนายไดทั้งในประเทศและสงออกตางประเทศ นอกจากนี้ ในอนาคตรายการ TV จะสามารถเขาถึงผูชมได
ใกลชิดและเฉพาะกลุมมากขึ้น  รวมทั้งผูชมจะมีโอกาสในการมีสวนรวมมากขึ้นผานระบบ New Media เปนตน  

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

บุคลากร, คาเชาสถานี   สถานที่ที่ใชในการถายทําและอปุกรณที่ใชในการผลิต เปนตน   
 

บุคลากร 
ปจจุบนั บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชัน่ จํากัด มบีุคลากรทั้งหมดประมาณ 221 คน บุคลากรสวนใหญเปน

พนักงานประจาํ ซ่ึงไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดอืน นอกจากนีบ้ริษัทยังมีนโยบายตอยอดบุคลากร โดยการพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง โดยเนนการปฏิบัติงานรวมกนัเปนทีม และประสานกับกองบรรณาธิการสื่ออืน่ๆ ในเครือ เนชัน่ กรุป 
ดังนั้นหากสูญเสียบุคลากรในสวนใด เนชั่น กรุป สามารถจัดหาบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่แทนไดทันท ี เนื่องจากเครือเนชั่นมี
ทรัพยากรบุคคลทีม่ีความพรอมอยูแลวจึงไมสงผลกระทบตอบริษทั สําหรับในกรณีที่รายการทีต่องอาศัยบุคลากรเชีย่วชาญ
เฉพาะดาน บริษัทจะพิจารณาวาจางเปนกรณี  โดยจายคาตอบแทนตามอัตราตลาด   นอกจากนี้ความรวมมอืและการ
ประสานงานที่ดีในการผลติรายการรวมกับทีมขาวจากสื่อส่ิงพิมพ ภายในกลุมทําใหบริษทัสามารถใชศักยภาพของทีมขาว
คุณภาพของเครือเนชั่น ที่มีความสามารถเฉพาะดานมาใชในการผลิตหรือดําเนินรายการไดหลากหลายรปูแบบ ทาํใหสามารถ
รักษาคุณภาพขาว ความนาเชื่อถือ ไดอยางครอบคลุมทุกประเด็นของขาวที่เกิดขึ้นในแตละวัน รวมทัง้ยังมีความสามารถที่จะ 
ผลิตรายการเพิ่มขึน้ไดอีกในอนาคตโดยไมตองสรรหาบุคคลากรดานขาวเฉพาะดานเพิ่มขึ้น   
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คาจางผูดาํเนนิรายการ 
ผูดําเนินรายการสวนใหญเปนพนกังานประจาํ  บริษัทจายเงินเดือนเปนคาตอบแทนเหมือนพนักงานฝายการผลิตทั่วไป  

ยกเวนผูดําเนินรายการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  จะวาจางเปนกรณีเชนเดียวกับผูจดัรายการอิสระภายนอก (Freelance) 
 
คาเชาเวลาออกอากาศ 
ปจจุบนับริษทัเชาเวลาออกอากาศทวีีเฉพาะการออกอากาศสถานีของเนชั่นแชแนลทางสถานีโทรทัศน  TTV  ชอง 1 

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

 
สถานที่ใชในการถายทําและอุปกรณที่ใชในการผลติ 
เนื่องจากรายการที่บริษทัผลิตสวนใหญเปนรายการขาว วิเคราะหขาว หรือสนทนาขาว ซ่ึงสวนใหญมีการเชิญผูที่

เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็นในรายการ  ดังนั้นรูปแบบของรายการและสถานที่ทีใ่ชในการถายทําจงึไมซับซอน  โดยสวน
ใหญจะใชสถานที่ภายในของบรษิทัจัดทาํเปนหองสตูดิโอออกอากาศ หรือใชหองขาวในการผลติรายการ  

สําหรับการรายงานขาวแบบเกาะตดิ สวนใหญจะเปนการออกไปรายงานขาว ณ สถานที่จริง จึงไมมีคาใชจายดาน
สถานที่ ในการถายทํา  

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

- ไมมี   - 

 
งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี  -  
 

ธุรกิจผลิตรายการวิทยุ  

ลักษณะของผลติภัณฑหรือบริการ 

ดําเนินงานโดย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (ซ่ึงไดรับการโอนธุรกิจการคาจาก บริษัท เนชั่น เรดิโอ
เน็ทเวอรค  ซ่ึงบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอรปเรชั่น จํากัด  ถือหุน 99.99%  ตั้งแตเดือน มกราคม 2550) เพื่อลดขั้นตอน และ
เพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติของบริษัท  โดยดําเนินธุรกิจจัดรายการวิทยุในรูปแบบการรายงานขาวดวนทันเหตุการณ และ
การวิเคราะหขาว  

โดยปจจุบัน Nation Radio เปนแกนหลักในการผลิตรายการขาวปอนสถานีวิทยุ FM 90.5 MHz Business Radio ซ่ึง
กระจายเสียงครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล  ในปจจุบันสถานีวิทยุสวนใหญเปนของหนวยงานราชการ เชน อ.ส.ม.ท., กรม
ประชาสัมพันธ, กรมอุตุนิยมวิทยา, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ ฯลฯ โดยจะเปดประมูลคลื่นวิทยุใหแกผูสนใจ
ทั่วไป โดยผูที่ประมูลไดจะผลิตรายการเองหรือนําเวลาที่ไดมาจัดสรรจําหนายใหแกผูผลิตรายการที่สนใจตอไป (Subcontract) 
ซ่ึงเงื่อนไขตางๆ ข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองโดยไมมีสัญญาใดๆ เปนขอผูกมัด ลักษณะของรายการที่ผลิตแบงออกเปนหลาย
ประเภทไดดังนี้ 
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1.  รายการที่นําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจ  

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

รายการที่ผลิตและออกอากาศ ทางสถานีวิทยุ FM.90.5 Mhz.   ซ่ึงออกอากาศทุกวันจันทร –  ศุกร วันละประมาณ          
8 ชั่วโมง มีดังนี้ 

 
เวลาออกอากาศ รายการ รูปแบบรายการ 

 08-09.30น. 
 
 
11.30-12.00น. 
 
19.30-20.30น. 

เก็บตกจากเนชั่น 
 
 

• รายงานขาวเชิงสนทนาครอบคลุม เศรษฐกิจ การเมือสังคม พรอม
สัมภาษณบุคคล ในชวงขาวเดนประจําวัน Link สัญญาณและ
ออกอากาศพรอมกันกับ เนชั่นแชแนล TTV 1 

• รายงานความเคลื่อนไหว ทั้งการเมือง สังคม ตางประเทศพรอมผูดคุย
กับผูส่ือขาวในพื้นที่ 

• สรุปเหตุการณตลอดวันที่ผานมา พรอมเจาะลึกในทุกประเด็นขาว 
(ออกอากาศหลังรายการเก็บตกจากทางเนชั่นแชแนล) 

 
09.30-10.00น. 
18.30-19.00น 

ชีพจรโลก 
 
 

• เกาะติดสถานการณ รายงานความเคลื่อนไหวเจาะลึกทุกมุมโลก 
• วิเคราะหทุกเรื่องราวขาวสารรอบโลก 

10.00-11.00น. 
 
11.00-11.30น. 

เงินทองตองรู • ตรวจสอบตลาดหุน  ตลาดเงิน  และการเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนอยางละเอียดกับนักวิเคราะห 

• วิเคราะหขาวสารดานเศรษฐกิจ สนทนากับแขกเชิงธุรกิจ พรอมเปด
สายไขปญหา 

 
13.00-14.00น. ออโตเซอรวิส • ไขสารพันปญหา ตอบคําถามสดๆ ทุกประเด็นสงสัย ในทุกเรื่องราว

ของวงการรถยนตโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

14.00-15.00น. คลินิกคนรักบาน • นําเสนอขาวในแวดวงอสังหาริมทรัพย เปดสายตอบปญหา เรื่องบาน 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

 
21.00-22.00น. สายตรงสนามเลือกตั้ง • เกาะติดความเคลื่อนไหวภาคการเมือง กอนตัดสินใจเขาคูหากากบาท 

23 ธันวาคมนี้ 
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2.   รายการขาวสัน้ตนช่ัวโมง 
เปนการนําเสนอขาวส้ันทุกตนชั่วโมงทุกวัน (ยกเวนชวงถายทอดขาวจากทางสถาน)ี โดยนําเสนอรายงานขาวส้ันทัน

เหตุการณทุกประเภทซึ่งรายงานจากนักขาวทั่วประเทศ  โดยบรษิัทมรีายไดจากการโฆษณา และจะจัดสรรตามสัดสวนที่ไดตก
ลงใหกับผูทีป่ระมูลสถานี  สําหรับรายการขาวส้ันตนชั่วโมงทีอ่อกอากาศในปจจุบนั  ไดแก 

 
ออกอากาศทาง     ลักษณะของรายการ 

สถานีวิทยุ F.M.90.5 Mhz. เปนรายการทีน่ําเสนอขาวสารและรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณที่นาสนใจ 

สิทธิและขอจํากัดในการประกอบธรุกิจ  
ความไมแนนอนของคลื่นวทิยุที่ไดรับ   และนโยบายของรัฐบาลตอเสถียรภาพของสือ่วทิยุ 
 
การตลาดและภาวะการแขงขันของธุรกิจวิทยุ 
 
การตลาด 

กลยุทธทางการตลาด 
1. ผลิตรายการขาวที่มีคุณภาพและทันเหตุการณ 

โดยบริษัทคํานึงถงึเรื่องความเปนมืออาชีพของผูผลติและผูดําเนินรายการที่เปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความ
รวดเร็วและความถูกตองของขาวและประเด็นที่สําคัญตอเหตุการณประจําวัน (Hot Issue) ส่ิงที่บริษัทไดเปรียบคูแขง คือการมี
ฐานขอมลูขาวทีด่ ีมีผูดําเนินรายการที่มีความเชี่ยวชาญและมไีหวพรบิในการสัมภาษณแหลงขาวตางๆ และทีมงานที่มีคุณภาพ 

2. รูปแบบการขายที่หลากหลาย เปน Spot, Package, Sponsor  
บริษัทมีรูปแบบการขายโฆษณาที่หลากหลายตามลักษณะของรายการและความตองการของลูกคา เชน อัตราคาโฆษณา

ในการสนับสนุนขาวส้ันตนชั่วโมง การโฆษณาเฉพาะรายการ หรือเปนผูสนับสนุนหลักทําใหลูกคามีทางเลือกสามารถจัดสรร
ใหเหมาะสมกับงบโฆษณาที่มีอยู โดยบริษัทใหสวนลดสําหรับลูกคาที่ลงโฆษณาในลักษณะ “ผูสนับสนุนหลัก” และสําหรับ
ลูกคาที่มีการเซ็นตสัญญาในระยะยาว 

 
ภาวะการแขงขัน 
ผูผลิตรายการขาวทางวิทยุตองมีความพรอมทั้งดาน ประสบการณ ความชํานาญ บุคลากร เงินทุนและความสัมพันธกับ

ภาครัฐบาลหรือเจาของสถานี โดยในปจจุบันผูผลติรายการดานการเสนอขาวใหแกสถานีวทิยุตางๆ ไดแก อ.ส.ม.ท. กรม
ประชาสัมพันธ, สํานักขาว INN, วิทยุเนชั่น, แปซฟิก เปนตน โดยมีการแขงขันเพิ่มขึ้น  ทั้งดานคุณภาพ, ลักษณะรายการ และ
รูปแบบของรายการ การเขาถึงกลุมผูฟงเปาหมาย ซ่ึงเปนการแขงขันในลักษณะของกลุมเฉพาะ (Market Segmentation) 
ประกอบกบัในปจจุบันไดมีสถานีวทิยุยอย หรือที่เรียกวาวิทยุชุมชน ซ่ึงพัฒนามาจากการแจงขาวสารกันภายในหมูบาน หรือ
ภายในตําบล กลายมาเปนวิทยุชุมชนที่เกิดขึ้นอยางมากมายในปจจบุันนี้ โดยไดแบงกลุมผูฟงอยางชัดเจนมากขึ้นทําใหมีการแยง
เม็ดเงินโฆษณาจากผูดําเนินรายการประเภทเดียวกนั ดังนั้นจะมกีารนํากลยุทธดานราคามาใชกันมากขึ้น โดยกลุมลูกคาโดยตรง
และ Agency จะมีทางเลือกและอํานาจในการตอรองเพิ่มมากขึ้น โดยจะเลือกรายการทีม่ี Rating สูง และเปนชวง Prime Time 
และตรงตามเปาหมายมากขึ้น 
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มูลคาตลาดโฆษณาทางสื่อวิทยุ 
จากการสํารวจของ บริษัท นลีเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย)  ในดานคาใชจายโฆษณาผานสื่อวิทยุพบวาในป 2550 

ส่ือโฆษณาทางวทิยุมีมูลคาประมาณ 6.4 พันลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 7% ของคาใชจาย 
โฆษณาผานสื่อทัง้หมด โดยในปทีผ่านมาถือวาส่ือวทิยุมีอัตราการขยายตัวลดลงประมาณ 3% เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 ซ่ึงการ
เติบโตของธุรกิจส่ือวิทยุจะขึ้นอยูกบัการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเปนหลัก  

  
มูลคาคาใชจายโฆษณาในสื่อวิทยุ 
 
 
 

ที่มา : บริษัท นีลเสน มีเดีย รีเสิรซ (ประเทศไทย) 
 
แนวโนมในอนาคต 

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

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

 
บุคลากร 
บุคลากรดานการผลิตรายการวทิยุ ใชบุคลากรจากศนูยขาวของบริษทัเพื่อเปนศูนยกลางฐานขอมูลทั้งหมดโดย

ดําเนินการรวมกนัเปนทีมขาวตางๆ   เชน กลุมธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง การคาระหวางประเทศ การกีฬา การศึกษา ฯลฯ  
สําหรับผูจัดรายการสวนใหญเปนพนักงานประจําซ่ึงมีเงินเดือนเปนคาตอบแทนเชนเดียวกับพนักงานฝายการผลิตทั่วไป  ยกเวน
ผูจัดรายการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  บริษัทจะวาจางเปนผูจดัรายการอิสระโดยใหผลตอบแทนตามอัตราตลาด 
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คาเชาสถานีวิทยุ 

สําหรับคาเชาเวลาสถานีวทิยุเปนขอตกลงของหนวยงานราชการกบัผูประมูลเวลา  โดยผูที่ประมลูเวลาไดจะไปจัดสรร
แกผูเชาชวงตอไปหรือจัดหาผูผลิตรายการในชวงตางๆ  โดยมีขอตกลงเกี่ยวกับการแบงรายไดโฆษณา  สําหรับบริษทัเองถอืเปน
ผูผลิตในลักษณะ Content Provider โดยไมผูกขาดกบัสถานีใดสถานีหนึ่ง 

ข้ันตอนการผลิต 
กลุมบริษัทเนชั่น ไดมีการรวบรวมขาวสารจากแหลงตางๆ อยางครบวงจรไวที่ศูนยกลางเรียกวา “สํานักขาวเนชั่น” ซ่ึงถือ

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

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

-   ไมมี   - 

 

งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-   ไมมี   - 
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3.5 ธุรกิจ New Media 

เปนชองทางในการนําเสนอขาวสารผานทางเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่
หลากหลาย ที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว ในการรับขอมูลขาวสาร ผานสื่อใหมๆ เชน Internet Broadband โทรศัพทมือถือ 
โดยใหบริการสงขาวทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางโทรศัพทมือถือในรูปแบบ SMS ของทุกเครือขาย ภายใตชื่อ 
Nation News on Mobile รวมทั้งการรายงานขาวในรูปแบบ MMS ที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดในอนาคตเมื่อ Technology และ
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ของประเทศเอื้ออํานวย    

ลักษณะของผลติภัณฑหรือบริการ 

ปจจุบนัโลกของการสื่อสาร พัฒนาไปอยางรวดเร็ว  มีการใชเทคโนโลยี อินเตอรเน็ต, โทรศัพทมอืถอืมากขึ้น ทําใหเกิด
ชองทางการสื่อสารใหมๆ หรือ New Media เพิ่มมากขึ้น สําหรับกลุมบริษัทเองในระยะเวลาทีผ่านมาไดเตรียมความพรอมและ
ใหบริการขาวสารผานชองทาง Internet, โทรศัพทมือถือ เนือ่งจากสะดวก รวดเร็ว และเขาถึงลูกคาไดเฉพาะกลุม  

ดวยเทคโนโลยีมีการแขงขันและพัฒนารูปแบบการใชงานหลากหลายมากขึ้น ในอนาคตคาดวาส่ือ New Media จะมีการ
ขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง บริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา และเตรียมการผลิต Content  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการรับชมขาวสารที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อตอบสนองวิถีการใชชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม และความตองการของ
ผูบริโภคโดยผานสื่อใหมๆ เชน Nation News on Mobile บริการสงขาวธุรกิจ และ ขาวทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน
รูปแบบ SMS ผานทางระบบมือถือของทุกเครือขาย รวมทั้งรูปแบบบริการสงภาพขาว หรือเหตุการณตางๆ และรายงานขาวใน
รูปแบบ MMS  นอกจากนี้บริษัท ไดรวมมือกับพันธมิตรในสงภาพขาวและรายงานขาวผานชองทางตางๆ เพิ่มขึ้นไดแก เวบ็ไชต  
Pantip.com  , IPTV  ผูชมรายการสามารถชมรายการสดและรายการยอนหลังไดตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทํา BLOG 
เพื่อสรางชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการนําเสนอขาวและแสดงความคิดเห็นไดที่ www.oknation.net/  ซ่ึงกําลังไดรับความ
นิยมมากขึ้นในหมูผูนิยมอานขาวสารทางอินเตอรเน็ต 

บริษัทมนีโยบายที่จะพัฒนาผลิตภณัฑสําหรับส่ือรูปแบบใหมดังกลาวอยางตอเนือ่ง เพือ่ตอบสนองกับความตองการของ
ผูบริโภคที่หลากหลาย เพื่อสรางเสริมประสบการณและความไดเปรียบในการเจาะตลาดในอนาคตที่มีความตองการบริโภค
ขาวสารผานทางระบบ New Media มากขึ้นทุกวัน  

บริษัทมนีโยบายนํา Content จากสื่อตางๆ ของบริษทัสูผูบริโภคผานชองทางใหมตางๆ เพิ่มขึ้น เชน ทาง
โทรศัพทเคลื่อนที,่ เวบไซต , Blog TV รวมถึงการมุงเนนพัฒนา  BLOG “www.oknation.net” สรางเครือขายทางสังคม (Social 
Networking) และ นักขาวภาคประชาชน (Citizen Reporter) เพื่อใหอยูแถวหนาของกลุม New Media ในเมืองไทย โดยบริษัทมี
พันธมิตรกับเวบไซต 2 แหง คือ www.pantip.com(www.bloggang.com) และ www.exteen.com เพื่อสรางฐานรายไดใหกับ
บริษัทในอนาคต 
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4.  การวิจัยและพฒันา 
  

 บริษัทใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยางสม่ําเสมอ  เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเปนฐานขอมูลที่สําคัญใหกับบริษัทใชในการปรับกลยุทธทางการตลาด  เพื่อรองรับการ
แขงขันที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยบริษัทมีหนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจโดยเฉพาะคือ ฝายพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development Department) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ศึกษาและวิเคราะหขอมูลความเปนไปไดเกี่ยวกับการขยายธุรกิจ
ที่เกี่ยวของ, ศึกษาเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพในประเทศ รวมทั้งติดตามพัฒนาการของธุรกิจ
ส่ือรอบโลกโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและแนวคิด Multimedia Convergent Newsroom ซ่ึงเปน
แนวทางที่บริษัทจะดําเนินการในปนี้ โดยอางอิงขอมูลจากแหลงขอมูลชั้นนํา อาทิ World Association of Newspapers 
(WAN) และ Ifra เปนตน 

 
นอกจากหนวยงานดังกลาวแลวบริษัทยังมีฝายการตลาดที่ติดตามขอมูลทางการตลาดและคูแขงอยางใกลชิด 

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

 
การแขงขันทางการคาในปจจุบัน ปจจัยที่มีความสําคัญในปจจุบัน คือ ขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

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

 
ในดานบุคลากร ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคา และมีความสําคัญตอองคกร บริษัทไดมีโครงการพัฒนาบุคลากรใน

ระดับตางๆ อยางตอเนื่อง เริ่มนําเทคนิคการบริหารงานบุคคลสมัยใหมเขามาใชกับหนวยงานกลุมตางๆ และขยายไปจน
เต็มรูปแบบตามแผนงาน ตลอดจนการปรับวิธีการประเมินผลการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงการจาย
คาตอบแทนในรูปแบบตางๆ แกพนักงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการดึงดูดและจูงใจใหพนักงานที่มีคุณภาพไดอยู
กับบริษัทและเปนทรัพยากรที่มีคาขององคกรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหองคกรมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตางๆ และองคกรสามารถสรางการเจริญเติบโตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
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•  สินทรัพยทีไ่มมีตวัตน  สวนใหญเปน คาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร  ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใชพัฒนา
ระบบงานดาน IT ไดแก ระบบจองหนาโฆษณา, ระบบการจดัจําหนายหนังสือ, ระบบกองบรรณาธิการขาว รวมถึง
คาลิขสิทธ์ิตาง ๆ ของบริษทัยอย เปนตน 

5.1.2  บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่ไมมีตัวตน (ลิขสิทธ์ิหรือสิทธ์ิ) ที่สําคัญในการประกอบธุรกิจโดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้  
บริษัท เนชั่น มลัตมิีเดีย กรุป จํากดั (มหาชน)  
 สวนใหญ เปนลิขสิทธ์ิ ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ไดแกโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใชพัฒนาระบบงานดาน IT 
เชน 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
Atex Media Command Pte Ltd. มิ.ย. 03 คาพัฒนาระบบการจองหนาโฆษณา 
บริษัท บอสตัน เน็ตเวิรค 2 ก.พ. 07 ดําเนินงานโครงการ และพฒันาระบบโฆษณา 
บริษัท วี-สมารท จํากัด 31  ต.ค. 07 พัฒนาระบบการจัดจําหนายสิ่งพิมพ 

     บริษทั เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 

 ตัวอยางสิทธ์ิในการพิมพ  ตัวแทนจาํหนาย และจัดสงส่ิงพิมพตางประเทศ ไดแก 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. The Yomiuri Shimbun (Japan) 3 ต.ค. 39 บริการดานการพมิพในประเทศไทย 
2. The Yomiuri Shimbun (Japan) 21  ก.ย 48 ตัวแทนจําหนายและจัดสงในประเทศไทย 
3. The Yomiuri Shimbun (Japan) 1 พ.ค. 37 สิทธิในการขายพื้นที่โฆษณาในหนงัสือพิมพที่

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

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

       ตัวอยางสิทธ์ิในการเปนตัวแทนจาํหนาย  ขายสมาชกิหนังสือตางประเทศ 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. Panacea Publishing Asia Limited  9 ม.ค 39 ตัวแทนจําหนาย , ขายสมาชิก Newsstand 

จัดสง หนังสือ Business Traveller  
2. Forbes Inc. 1 พ.ค. 43 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ Forbes Asia 
3. Reader's Digest Asia – Thailand 13 มิ.ย. 43 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ Reader’s Digest 

(English) และ Reader’s  Digest (Chinese) 
4. Dow Jones Publishing Co. (Asia) Inc. 15 ส.ค 43 ตัวแทนจําหนาย , ขายสมาชิก Newsstand 

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

5. PT. Mahapala Mahardika 3 ส.ค. 47 ตัวแทนจําหนาย Newsstand หนังสือ Destin 
Asian 

6. Communication Resources Pte Ltd. 1 มิ.ย. 49 ตัวแทนจําหนาย Newsstand หนังสือ LUXX 
Jewellery 
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7. Time Asia (Hong Kong) Limited. 1 ม.ค. 50 ตัวแทนขายสมาชิก หนังสือ Time, Fortune 
8. Harvard Business Review 14 มี.ค. 50 ตัวแทนขายสมาชิก  
9. Newsweek 28 มี.ค. 50 ตัวแทนขายสมาชิก  
10. PT Kuba Dua Media 1 ก.ค. 50  ตัวแทนจําหนาย Newsstand หนังสือ Fine 

Restaurants & Villas 

ตัวอยางลิขสิทธ์ิทีไ่ดรับในการจัดพมิพ Pocket Book ในป 2550 ดังนี ้

ตัวอยางเจาของลขิสิทธ์ิตางประเทศซึ่งใหสิทธิในการแปล และพิมพเปนภาษาไทย เพือ่จัดจําหนายในประเทศไทย เชน 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา เรื่อง 
Thomas Nelson Inc. 22 ม.ค. 2550 Everyday Greatness 
Chris Anderson, c/o Brockman, Inc. 1 ก.พ. 2550 The Aptitude Test Workbook 
China Pictorial Publishing House 20 ก.พ. 2550 Chinese Zodiac Stories 
Duncan Baird Publishers Ltd. 8 มี.ค. 2550 1001 Ways To Relax, 1001 Things To Make You 

Smile, 1001 Pearls Of Wisdom, 1001 Meditations 
Kogan Page Ltd. 25 เม.ย. 2550 Sunday Times Creating Success Series (9 เลม) 
Thomas Nelson Inc. 10 พ.ค. 2550 Talent is Never Enough 
Kodansha Ltd. 15 มิ.ย. 2550 Nodame Cantabile 
Pearson Education, Inc. 30 ก.ค. 2550 Little Green Book of Getting Your Way 
Tokuma Shoten Publishing Co., Ltd. 1 ก.ย. 2550 Mazakon Keiji No Jikenbo # 1, Mazakon Keiji To 

Noroi No Yakata # 2 
John Wood c/o Levine Greenberg Literary 
Agency, Inc. 

1 ต.ค. 2550 Leaving Microsoft to Change the World 

• กรณีที่เปนสัญญาลิขสิทธ์ิในลักษณะการใหบริการการพิมพและเปนตัวแทนจาํหนาย และจดัสงจะเปนลิขสิทธ์ิประเภท 
Roll-Over หรือมีผลบังคับใชตราบเทาที่ยังไมมีการยกเลิกจากฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงคาลิขสิทธ์ิจะคํานวณจากสัดสวนตามยอดขายที่
เกิดขึ้นจริง โดยสัดสวนของแตละสัญญาจะแตกตางกันขึ้นอยูกบัความนิยมของแตละผลิตภัณฑ 

ตัวอยางเจาของลขิสิทธ์ิชาวไทยที่ใหสิทธ์ิในการพิมพและจําหนายในประเทศไทย เชน 
ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา เรื่อง 

นางสาววรินดา แสงสมชัย 7 ก.พ. 2550 เหตุเกิดที่รานชอ็กโกแลต 
นางสาวจอมขวัญ หลาวเพ็ชร 1 มี.ค. 2550 นักขาวหลังอาน 
นายนันทขวาง สิริสุนทร 16 พ.ค. 2550 แฟนพันธุแท ทวัรนรกแตก 
นายเอกพงษ ตรีตรง 1 มิ.ย. 2550 รูทันชาง 
นายไพฑูรย เรือนทอง 2 ก.ค. 2550 เซอเปนเสร็จ 
บจก. ทริปเปล ไนน อัลไลนแอนซ 7 ส.ค. 2550 เรียนภาษาอังกฤษแบบจดจํางาย ใชไดทนัทีกบั DIY 

MIND MAP 
นางพรพรรณ ชุณหชัย 27 ส.ค. 2550 โปรดเอือ้เฟอแกสตรีมีคัน 
นายอภิชาติ สิริผาติ 3 ก.ย. 2550 กําไรและอยูรอด 
นายคริสโตเฟอร ไรท 1 ต.ค. 2550 Me, Myself and the Movies 
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• กรณีที่เปนสัญญาลิขสิทธ์ิในการแปลและพิมพ Pocket Book จะตกลงอตัราคาลิขสิทธ์ิจากราคาปกตามปรมิาณการ

พิมพหรือยอดขายที่ตกลงกนั ซ่ึงเปนวิธีการคํานวณทัว่ไปในธุรกิจ Pocket Book 

บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

ตัวอยางสิทธิในการเปนผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนังสือในประเทศไทย 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. Kingfisher Publications Plc 
 
 

1 มี.ค. 47/ 
24  ส.ค. 48 

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

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

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

4. Dorling Kindersley Ltd. 30 เม.ย. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และ จัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
Megabites Series 

5. Editions Caster man 
 

8 พ.ค. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และ จัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
The Matine Series 

6. Gemser Publications, S.L. 14 พ.ค. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือ ไดแก I 
am a teen age boy และ I am a teen age girl 

7. Egmont UK Limited 12 มิ.ย. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และ จัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
Mirrors cape, Mirror storm, Mirror shade 

8. Etram Pty Ltd. 12 ก.ค. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
Environment Series 

9. Blake Publishing  1 ก.ย. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือ ไดแก 
Go Facts Upper Series และ Brainwaves 
Series 
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บริษัท เนชั่น  เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 

ตัวอยางสิทธิในการผลิต พิมพ และจัดจําหนาย ส่ิงพมิพตางประเทศทีสํ่าคัญไดแก 
 

ผูใหสิทธิ วันทําสัญญา ลักษณะของสัญญา 
1. Futabasha  30 เม.ย. 38 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 

ไดแก Crayon Shinchan 
2. I.T.Planning, Inc. 1 เม.ย. 41 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือการตูน เชน 

Vagabond, REAL, SlamDunk 
3. Toei Animation Enterprises Ltd. 12 ม.ค. 44 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายสมุดภาพระบายสี ดิจิ

มอน และเมจิเคิลโดเรมี 
4.Tsuburaya Chaiyo Ltd. 14 ก.พ. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจดัจําหนายสมุดภาพระบายสี

อุลตราแมน, หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย 
5. Vithita Animation  มิ.ย. 45 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายสมุดระบายสีชุด  

ปงปอนด 
6. Factory Studio 
 

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

7. Shueisha 1 เม.ย. 49  ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูนไดแก 
JOJO, Prince of Tennis, Boom, นนิจาคาถา ฯลฯ 

8. Kadokawa 1 ก.ย. 49 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือการตูน เชน 
นามิจังแมมดเจาปญหา, แกงปวน กวนสืบ ฯลฯ 

9. Futabasha Publishing Co. 1 ก.พ. 50  ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือการตูน 
ไดแก Crayon Shinchan all color anime edition 

10. I.T.Planning, Inc. 29 มี.ค. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือการตูน เชน 
Vagabond, REAL, SlamDunk 

11. DongaScience Co., Ltd. 11 มิ.ย. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือวรรณกรรม
แปล ไดแก Nature Adventures of Dawun’s 
Family Series, Galilei Return Series, Magic 
Science School Series, Dreaming Einstein Series 

12. Kodansha Ltd. 15 มิ.ย. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจาํหนายหนงัสือวรรณกรรม
แปล ไดแก ซีร่ีสบันทึกคดีเดด็นกัสืบดังยูเมมิสึ คิ
โยะชิโร,ซีร่ีสบันทึกคดีเด็ดชุมนุมนักสืบ
คอมพิวเตอร 

13. Singpoosha Publishing Co 1 พ.ย. 50 ผูผลิต ผูพิมพ และจัดจําหนายหนังสือ ไดแก เรือ่ง 
เริ่มแลวมั๊ยละ แมฉัน 
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นโยบายการลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัท 

 ณ 31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจตาง ๆ รวม 523.14 ลาน
บาท    แยกเปน ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพมูลคารวม 70.12  ลานบาท  , ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงมูลคารวม 94.22 ลานบาท, ธุรกิจการ
บริการงานพิมพ 354.45 ลานบาท  และธุรกิจอื่นในกลุมใหบริการขาวสารขอมูล รวม 4.09 ลานบาท  โดยมีสัดสวนเงินลงทุนใน
บริษัทยอยรวม 522.14 ลานบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในบริษัทรวม รวม 0.45 หรือ 14.27% และ 0.01%  ของสินทรัพย
รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนและเขาบริหารบริษัทดังกลาว   โดยสงตัวแทนในฐานะผูถือหุนเขารวมเปนกรรมการ  
 
   นโยบายการลงทุน 

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

(1) การลงทุนเพื่อขยายเครือขายธุรกิจหลักใหครบวงจร  โดยบริษัทรวมกําหนดนโยบายและเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหาร   ซ่ึงแยกเปน 3 กลุมธุรกิจหลักและ 7 สายธุรกิจยอยดังนี้ 
  ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 
          ประกอบดวยสายธุรกิจ 6  สาย   ดังนี้ 

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

2. สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ คมชัดลึก และ นิตยสารเนชั่นสุด
สัปดาห 

3. สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ เปนผูผลิตและจําหนายหนังสือพิมพ เดอะเนชั่น และ เนชั่นจูเนียร 
4.    สายธุรกิจ กิจกรรมพิเศษ และฉบับพิเศษ  ดําเนินธุรกิจใหบริการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ  และจัดทําส่ิงพิมพ

ฉบับพิเศษใหกับบริษัทตาง  ๆ เนื่องในโอกาสพิเศษเพื่อเผยแพรกิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับสาธารณชน 
หรือเนื่องในโอกาสพิเศษ ใหแกบริษัทตาง ๆ ที่ตองการสรางความแตกตางจากการประชาสัมพันธปกติ 

   
  โดยทั้ง 4 สวนธุรกิจรวมกันอยูภายใต บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

5. สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ  ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายส่ิงพิมพสําหรับเด็กเพื่อ
การศึกษาและบนัเทิงโดยไดรับลิขสิทธ์ิจากตางประเทศ , ผลิตหนังสือเลมในนามของสํานักพิมพเนชัน่บุคส 
โดยไดรับลิขสิทธ์ิทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งธุรกิจสอนภาษาอังกฤษในนาม Direct English โดย
อยูภายใตการบรหิารงานของบริษทัยอย ไดแก บริษทั เนชัน่เอ็กมอนท เอด็ดูเทนแมนท (NEE) , บริษัท เนชัน่ 
เอ็ดดูเทนเมนท (NED) และ บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล (NBI) โดยมี NBI เปนแกนของกลุมธุรกิจ  

6. ธุรกิจดานการพิมพ ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
(WPS) โดยใหบริการพิมพหนังสือพิมพ และหนังสืออืน่ ๆ ไดแก การตูน พอ็คเก็ตบุคส และนิตยสาร รวมถึง
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ 

5.1.1 สินทรัพยหลักของบริษัทและบริษทัยอย คือ ที่ดิน อาคารและเครื่องจกัรตาง ๆ ที่ใชในการผลิต ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้

  มูลคาทางบัญชีของสินทรัพยหลักของบริษทัและบรษิัทยอย 
มูลคาทางบัญชีสุทธิของที่ดนิ อาคาร และอปุกรณของบริษทัและบรษิัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ทรัพยสินที่ใชเปน มูลคาตามบัญชีสุทธิ  
  หลักประกันการกูเงิน (ลานบาท) 
ที่ดินและสวนปรบัปรุงทีด่ิน เจาของ ไมมี 554.52 
อาคาร และสวนปรับปรุง เจาของ ไมมี 904.76 
เครื่องจักรและอุปกรณ เจาของ ไมมี 62.72 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน เจาของ ไมมี 156.51 
ยานพาหนะ เจาของ ไมมี 37.93 
สินทรัพยทีไ่มมีตวัตน เจาของ ไมมี 114.52 

รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ   1,830.96 
สินทรัพยที่ไมไดดําเนินงาน    
อาคารทีไ่มไดใชในการดําเนนิงาน เจาของ ไมมี 222.07 
รวมที่ดิน อาคาร อุปกรณทั้งหมด   2,053.03 

คําอธิบายเพิ่มเติม :  
• ที่ดิน ของกลุมบรษิัทมีทั้งหมดประมาณ 69 ไร แบงเปนสวนของ NMG 45 ไร มีมลูคาตามบัญชี 389.12 ลานบาท 

และของ WPS ประมาณ 24 ไร มลูคาตามบัญช ี165.39 ลานบาท 
• อาคารสํานักงาน แบงเปนสวนของ NMG ประกอบไปดวยอาคารสํานักงานใหญจํานวน 2 หลัง ที่ถนนบางนา-

ตราด พืน้ที่รวมประมาณ 14,212 ตารางเมตร ,พื้นที่อาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร จํานวนประมาณ 33,795.83 
ตารางเมตร ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 602.71  ลานบาท และอาคารโรงพิมพของ WPS
ที่ กม. 29 และสวนปรับปรุงอาคารของบริษทั และสวนปรบัปรุงอาคารของบริษัทยอยอืน่ ๆ รวม 302.05 ลานบาท  

• อาคารไมไดใชการดําเนนิงาน หมายถึง พื้นที่อาคารสํานักงาน Nation Tower ซ่ึงมีพื้นทีป่ระมาณ 11,154.49  ตาราง
เมตร (ชั้นที ่ 27-30, 36-39) โดยเปนสวน High zone ที่บริษัทยังไมไดเปดใหเชาหรือใชงาน 

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

• เครื่องจักรและอุปกรณ สวนใหญแบงเปนอปุกรณของ NMG มูลคาสุทธิ 25.76 ลานบาท และ เครื่องจักรของ WPS 
มูลคาสุทธิรวม 37.26 ลานบาท  

• เครื่องตกแตงติดตัง้ และอปุกรณสํานักงาน เปนของ NMG มูลคาสุทธิ 73.35 ลานบาท และ อุปกรณ Electronic 
ของ บริษทั  เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชัน่ จํากดั ซ่ึงมีมูลคาทางบัญชีประมาณ 69.61 ลานบาท และของบริษทั
ยอยอื่น 13.55 ลานบาท 
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งานพิมพที่มีคุณภาพอืน่ เปนตน โดยในป 2550  WPS ไดจัดตั้งบริษทัรวมทุนใชชือ่วา Kyodo Nation Printing 
Services Co., Ltd. (KNP) 49% , บริษัท Kyodo Printing Co., Ltd. (จากญี่ปุน)   49% และบริษทั San-Mic 
Trading (Thailand) Co., Ltd.  2%  KNP ดําเนินธุรกิจดานบรกิารรับพิมพงานในลักษณะ Commercial 
printing ไดแกการพิมพ Mmagazines และ Pocket  Book ทั้งในและตางประเทศ แตไมรวมการพิมพ
หนังสือพิมพ  (ซ่ึงจะยังคงดําเนินงานโดยบริษทั WPS)  ซ่ึงการรวมทุนจะเปนการใชประโยชนจากทรพัยสิน
เพิ่ม และเปนการขยายตลาดการใหบริการยังตางประเทศ รวมทั้งเปนการรวมมอืในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
และการใหบริการดานงานพิมพจากการใชเทคโนโลยีรวมกัน    

  ธุรกิจกระจายภาพและเสียง 

  ดําเนินงานภายใตบริษัทยอย คือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ผูดําเนินงานและบริหารงาน
สถานีขาวเนชั่นแชนแนล โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวที่ทันตอเหตุการณ เจาะลึก และวิเคราะหเนื้อหาอยาง
เปนกลาง  นอกจากนี้ยังเปนผูใหบริการขอมูลขาว (Content Provider) โดยผลิตรายการและรวมผลิตรายการเพื่อใหกับสถานีโทร
ทัศนืชองตาง ๆ  ไดแก  ชอง 3 , ชอง 5, ชอง 7,  ชอง 9, ชอง 11 และผลิตรายการโทรทัศนใหกับสถานีโทรทัศนไททีวี ชอง TTV 1  
โดยไดรับการนําไปออกอากาศทางเคเบิ้ลทีวีตางจังหวัด และระบบดาวเทียม  เชน TGN (Thai Globle Network) ของสามารถเปน
ตน รวมถึงการดําเนินงานในการผลิตรายการวิทยุใหกับสถานี F.M. 90.5  

                ธุรกิจ New Media  

  ดําเนินการภายใต บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) โดยไดเพิ่มทางเลือกในการรับขอมูลขาวสาร
ใหกับผูชมรายการผานทาง New Media  ใหเชื่อมโยงกับ Nation Channel   โดยการใหบริการทาง  Internet , Mobile รวมทั้งการ
รวมมือกับพันธมิตร 2 แหง คือ www.pantip.com(www.bloggang.com) และ www.exteen.com   นอกจากนี้ยังไดจัดทํา BLOG เพือ่
สรางชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการนําเสนอขาว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นไดที่ www.oknation.net  ซ่ึงบริษัทไดผลิต 
Content เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคขาวสารในอนาคต โดยผูชมสามารถชมรายการสดและยอนหลังที่ Nation 
Channel ผลิตไดตลอดเวลา     

 (2) การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน  

 ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทที่เกี่ยวของรวม 9.43  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.22  ของ    
สินทรัพยรวม  สําหรับนโยบายการลงทุนในอนาคตบริษัทมีแผนกระจายความเสี่ยงในการลงทุน หากจําเปนตองลงทุนจะพิจารณา
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลัก (Core Business)  คือกลุมธุรกิจส่ิงพิมพ หรือกลุมธุรกิจส่ือโทรทัศนและวิทยุ โดยบริษัทจะ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยการหาผูรวมลงทุน  ในลักษณะบริษัทรวมทุน  เพื่อลดภาระตนทุน และไดรับความรวมมือ 
หรือไดงานจากพันธมิตรผูรวมลงทุนเพิ่มเติม ซ่ึงเมื่อมีกําไร บริษัทไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลในอนาคต เปนตน 

 
การควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ จะควบคุมและกําหนดนโยบายของบริษัทยอยโดยจะสงกรรมการของ NMG ไปเปนกรรมการ ในบริษัทยอย
จํานวน 2-3 ทาน และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจที่กระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทยอยจะตอง  เสนอเรื่องและขอ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทกอน   สําหรับกรณีที่เปนบริษัทรวม, บริษัทที่เกี่ยวของกัน  บริษัทฯจะสงกรรมการ
เขาไปเปนตัวแทนเฉลี่ย 1-2 คน ตามสัดสวนการถือหุน  
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6. โครงการดําเนินงานในอนาคต 
 

ในป 2551 นี้ นอกจากมาตรการการควบคุมคาใชจายที่บริษัทไดดําเนินการตลอดมาในชวง 2 – 3 ปที่ผานมาแลว 
บริษัทมีแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานหลายๆอยาง เพื่อรักษาการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัท โดยจะลงทุน
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกแหงการสื่อสาร 
ภายใตแนวคิด “Changes for Growth” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
Reorganize Work Process and Information Infrastructure 

 
บริษัทจะเนนการปรับปรุงวิธีการทํางานและลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการหาขาว 

(News Gathering) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางคุณคาและความนาเชื่อถือของเนื้อหาใหเปนไปตามวิสัยทัศนของ         
เนชั่นกรุป"ผสานสื่อที่หลากหลายเขาถึงทุกครัวเรือน" จัดสงถึง "ผูบริโภค" ทุกคน, ทุกสถานที่และทุกเวลา  

ในสวนของการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานนั้น บริษัทจะเนนการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของกอง
บรรณาธิการในทุกขั้นตอน โดยนําแนวคิด Multimedia Convergent Newsroom หรือ Integrated Newsroom ที่จะเปน "การ
หลอมรวม" ระบบการทํางานของกองบรรณาธิการทุกส่ือ เพื่อผลิตเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบสงผานไปถึงผูอานและ
ผูบริโภคไดอยางทันทวงทีในทุกสถานที่  

 เพื่อสนับสนุนใหการปรับกระบวนการทํางานขางตนเปนไปไดดวยดี บริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงและ
ออกแบบสถานที่ทํางานตามแนวคิดใหม   โดยการหาสถานที่ที่มีพื้นที่เปดโลงเพื่อใหสามารถออกแบบกองบรรณาธกิารให
เปดถึงกันที่จะสะดวกตอการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Work Process) ซ่ึงนอกจากจะเอื้อตอการวางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับกระบวนการทํางานแบบใหมไดอยางเต็มที่แลว ยังชวย ลดสินทรัพยที่ไมจําเปนในการดําเนินธุรกิจ
ออกไปดวย 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการที่จะลงทุนในระบบการจัดจําหนายหนังสือ (Circulation System) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลการจัดจําหนายที่ถูกตองรวดเร็ว และสามารถนํามาใชในการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดการสูญเสียในข้ันตอนการจัดจําหนาย 
 
Reorganize Corporate Structure 

 
บริษัทจะยังคงแนวคิดการพัฒนา"ผูบริหารและผูนํารุนใหม"ที่จะเปนผูนําองคกรในอนาคตใหมีบทบาทในการ

บริหารงาน  รวมถึงการกระจายความรับผิดชอบใหกับผูบริหารรุนใหมชัดเจนมากขึ้นในการบริหารสิ่งพิมพแตละฉบับที่ยัง
เปนธุรกิจหลักของบริษัท 

พรอมกันนี้ บริษัทไดดําเนินโครงการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในหลายเรื่อง ไดแก ระบบการ
ประเมินผลการทํางานและผลตอบแทน (Pay per Performance), การสรางความชัดเจนเรื่องหนาที่ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงตางๆ (Job Description) รวมทั้งระบบโครงสรางเงินเดือน เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลตอไปในอนาคต 

นอกจากนั้น  บริษัทจะเนนการพัฒนาพนักงานในสวนปฏิบัติการตลาดและการขายใหสามารถบริการลูกคาได
อยางครบวงจร  โดยจะลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเชนเดียวกับกองบรรณาธิการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน
เชนเดียวกัน  ซ่ึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
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Reorganize Financial Structure 
 
ในป 2550 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางเงินกูของบริษัท   จากเดิมที่พึ่งพิงแหลงเงินทุนระยะ

ส้ัน มาเปนการกูยืมระยะยาวเพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางการลงทุนและทรัพยสินของบริษัท โดยบริษัทไดลงนามสญัญา
เงินกู (Syndicated Loan) กับธนาคารชั้นนํา 3 แหงของเมืองไทย อันไดแกธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพและธนาคาร
ไทยพาณิชยไปเรียบรอยแลวเมื่อปลายปที่ผานมา 

นอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสรางเงินกูของบริษัทขางตนแลว บริษัทกําลังอยูระหวางดําเนินการขายอาคาร
สํานักงานปจจุบัน ซ่ึงนอกจากจะเอื้อใหบริษัทสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆไดแลว ยังจะทําใหงบการเงินของ
บริษัทเขมแข็งย่ิงขึ้นอีก  และจะชวยลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท  ซ่ึงคาดวาเมื่อหักลบกับคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากที่ทําการ
ใหม  บริษัทจะสามารถลดคาใชจายลงไดประมาณปละ 150 ลานบาท 

 
Capture New Revenue Opportunity 

 
บริษัทจะเนนการสรางรายไดใหมจาก 3 แนวทางคือ 1) การออกสิ่งพิมพใหมเพื่อตอบสนองชองวางของตลาด

ในปจจุบัน, 2) การสรางชองทางหารายไดจากสื่อใหม (New Media), และ 3) การแสวงหารายไดจากกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบโจทยลูกคาผูลงโฆษณาที่ตองการใชจายเงินอยางคุมคาในรูปแบบ Below the Line 

โดยบริษัทมีแผนที่จะออกหนังสือพิมพภาษาอังกฤษแจกฟรี( Free Sheet) ภายใตชื่อ Daily XPress ในวันที่ 5 
มีนาคมนี้เพื่อเจาะกลุมผูอานภาษาอังกฤษรุนใหม ที่ยังมีชองวางในตลาดในขณะนี้ โดยจะใชสไตลขาวภาษาอังกฤษแบบ
ใหมเพื่อนําเสนอเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายคนทํางาน ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวกและ
รูปเลมสวยงาม 

นอกจากนั้น เราจะมุงเนนการพัฒนาสื่อหลากหลายที่เรามีอยูอยางครบถวนโดยการตอยอดจากฐานเดิม รวมทั้ง
ศึกษาโอกาสในการสรางรายไดที่ไมใชโฆษณา(Non-Advertising Revenue) เชน Circulation หรือ Education เพื่อลดความ
เส่ียงจากการพึ่งพารายไดจากโฆษณา และเพิ่มเสถียรภาพของรายไดของกลุมบริษัทในอนาคต 
 

7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 - ไมมี- 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท  
(1) ทุน 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 2,500 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 250 ลานหุน  มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 10 บาท ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 1,647,740,300 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 164,774,030 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 
บาท  

(2) หุนกู 
ในป 2547 บริษทัไดออกหุนกูจาํนวน 1,600 ลานบาท เสนอขายใหแกผูลงทุนทั่วไปประเภทระบุช่ือผูถือ ไมดอยสิทธิ  ไมมี

หลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู โดยแบงหุนกูเปน 2 ชุด คือ  
- ชุดที่ 1 จํานวน 600 ลานบาท  อายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนวันที่ 26 กุมภาพนัธ 2550  (ซึ่งบริษัทไดไถถอนชําระคืนเงินตน

เรียบรอยแลว) 
- ชุดที่ 2 เปนหุนกูชนิดทยอยคืนเงินตน จํานวน 1,000 ลานบาท  อายุ 5 ป ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 โดย

ทยอยชําระคืนเงินตนในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 500 ลานบาท และ วันที ่26 กุมภาพันธ 2552 จํานวน 500 ลานบาท  

ในการนี้ บริษทัตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอกําหนดสทิธิหุนกู ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน
ตามงบการเงินรวม โดยผูออกหุนกูจะตองดํารงอัตราสวนของหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) เปนอัตราสวนไมเกิน 
2.5:1  ณ วันสิ้นงวดบญัชีรายไตรมาสตลอดอายุหุนกู และ ไมจายเงินปนผลเกินวา 65% ตลอดอายุหุนกูดังกลาว 

 (3) พันธะผูกพันในการออกหุนในอนาคต 
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 มนีาคม 2545 ผูถือหุนไดมมีติอนมุัตใิหออกใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซือ้

หุนสามัญชนิดไมมมีูลคาใหกบัผูถือหุนเดิมจาํนวนไมเกิน 40,391,588 หนวย แตไดจดัสรรแลวรวม 39,426,525 หนวย โดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสทิธิ หนึ่ง (1) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญไดหนึ่ง (1) หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 14 บาท ใบสําคัญแสดงสทิธิมีอายุ หา 
(5) ป สามารถใชสิทธิไดปละสี่ (4) ครั้ง ในวันที่ 15 มีนาคม วนัที ่15 มิถุนายน วันที่ 15 กันยายน และวันที่ 15 ธันวาคม ของป 2546-
2550 โดยใชสิทธิครั้งแรกในวนัที่ 16 มิถุนายน 2546 และสามารถใชสิทธิครั้งสุดทายไดในวันที่ 23 สิงหาคม 2550 ปจจบุันใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวไดหมดอายุไปแลว โดยมีผูใชสิทธิรวมทั้งสิ้นจํานวน 437,849  คงเหลือ 38,988,676 หนวย ซึ่งบรษิัทจะนําเสนอผู
ถือหุนใหพิจารณายกเลิกการจัดสรรดังกลาวตอไป 

สรุปพันธะผกูพันของบริษัทในการออกหุนสามัญสําหรับการใชสทิธิดังกลาว ณ 31 ธันวาคม 2550 สามารถจําแนกได   ดังนี ้
 จํานวนหุนท่ีสาํรองไว (หุน) 

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

30,237,294 

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 4 หุนสามญั ตอ 1 ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งผานมติทีป่ระชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2545 วันที่ 25 มีนาคม 2545 ได
หมดอายุไปแลวเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยมหีุนสามัญที่รองรับคงเหลือ 

38,988,676 

รวม ภาระผูกพนัการออกหุนในอนาคต 69,225,970 
3. หุนสํารองเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูบริหารระดับสูง (ESOP 3) 16,000,000 
บวก ทุนจดทะเบยีนที่ชําระแลว ณ 31 ธันวาคม 2550 164,774,030 
รวม จาํนวนหุนทีชํ่าระแลวและจํานวนหุนทีม่ีภาระผูกพันการออกหุนในอนาคต 
 หุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบยีน 14 มกราคม 2551  
กลุมผูถือหุน 

 
จํานวนหุนท่ีถือ รอยละ 

1. นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ 26,706,000 16.21 
2. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 16,158,640 9.81 
3. นายสุทธิชัย แซหยุน 14,600,054 8.86 
4. Dow Jones & Company, Inc., New York 12,000,000 7.28 
5. นายทวีฉตัร จุฬางกูร 8,893,800 5.40 
6. American International Assurance Co., Ltd.-APEX 7,940,971 4.82 
7. American International Assurance Co., Ltd-TIGER 4,916,067 2.98 
8. นายนิวัตน แจงอริยวงศ 4,485,878 2.72 
9. นายสําเริง มนญูผล 3,970,400 2.41 
10.นางสุภาภรณ ช่ืนวิจิตร  3,641,911 2.21 
      อ่ืนๆ 61,460,309 37.30 

รวม 
 

164,774,030 
 

100.00 

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

8.3 นโยบายจายเงินปนผล 
บริษัทมนีโยบายจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไมเกนิรอยละ 65 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับแผนการลงทุน ความจําเปน ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต   
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9. New Corporate Structure 2008
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คําอธิบายเพิ่มเติมของโครงสรางการจัดการ 

1. โครงสรางการดําเนินธุรกิจใหมเปน  7  สายธุรกิจหลัก  ประกอบดวย 

• สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
                        ผลิตหนังสือพิมพ The Nation  และนิตยสารเนชั่นจูเนียร 

• สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
                ผูผลิตหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ , หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ Bizweek  

        สํานักพิมพ  Bizbook  พ็อกเก็ตบุคสดานธุรกิจ 

• สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองทั่วไปภาษาไทย             
ผลิตหนังสือพิมพคมชัดลึก และเนชั่นสุดสัปดาห 

• สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือฉบับพิเศษ 
เปนผูผลิตส่ือส่ิงพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการประชาสัมพันธโอกาสพิเศษตาง ๆ ของบริษัทที่
ตองการความแตกตางในการประชาสัมพันธ เชน ครบรอบป บริษัท  เปดโรงงานใหม  แนะนําสินคาใหม 
โดยนําเสนอเปนหนังสือหรือส่ิงพิมพฉบับพิเศษในรูปลักษณตาง ๆ   
เปนผูผลิตกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ใหกับบริษัท ที่ตองการเผยแพร กิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับสาธารณชน
และสื่อสารใหตรงกลุมเปาหมายมากที่สุด    

• สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 

         ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิงสําหรับเด็ก   ผลิตหนังสือในนามสํานักพิมพ          

        เนชั่นบุคส  ธุรกิจสอนภาษาตางประเทศและทักษะการสื่อสาร ตลอดจนธุรกิจตัวแทนขายโฆษณาให 

        ส่ิงพิมพตางประเทศ 

        สายธุรกิจนี้ อยูภายใตการบริหารของบริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, บริษัท เนชั่น เอ็ดดู 

         เทนเมนท จํากัด และบริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  

• สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง 
เจาของและผูดําเนินงานสถานีขาวเนชั่นแชนแนล  ผลิตรายการเพื่อออกอากาศในโทรทัศนสถานีตางๆ     
และ ผลิตรายการวิทยุ, New Media 

• สายธุรกิจการพิมพ 
        ธุรกิจรับจางพิมพ  โดยรับงานพิมพตางๆ เชน หนังสือพิมพ แมกกาซีน หนังสือ Pocket Book ฯลฯ 

โดยแตละสายธุรกิจประกอบดวย  กรรมการอํานวยการ (Chief Operating Officer)  ซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของแต
ละสายธุรกิจ บรรณาธิการ (Editor)  ฝายขาย  ฝายการตลาด และฝายจัดจําหนาย 

2.   สายธุรกิจทั้ง  7 สาย   ดูแลภาพรวมโดยประธานเจาหนาที่บริหาร  (Chief  Executive Officer)   
3.   กองบรรณาธิการแยกตามสื่อข้ึนตรงกับ กรรมการอํานวยการ (Chief  Operating Officer)   สําหรับดานนโยบาย

การนําเสนอขาวจะปรึกษากับบรรณาธิการเครือเนชั่น (Group Managing Editor) 
4.  หนวยงานสนับสนุนสวนกลางของทั้งกลุมบริษัท ประกอบดวย  กองบรรณาธิการกลาง แผนกการเงิน, บัญชี,  

เครดิต,  IT  Center, ตรวจสอบภายใน, พัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ, ทรัพยากรบุคคล, ธุรการ,  จัดจําหนาย,  จัดซ้ือ, 
ทะเบียน, บริการจัดสง  และธุรการโฆษณา ข้ึนตรงกับ ประธานเจาหนาที่บริหาร  (Chief  Executive Officer) 
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9.1 โครงสรางกรรมการบริษัท 
โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 
มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

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

กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท  โดย 2 ใน 3  คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 ใหเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ใหมเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานเปนดังนี้  

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

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

2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรคุณสมบัติ ของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามเกณฑทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดาน ที่หลากหลาย เปนประโยชนกับบริษัท มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ สนใจในกิจการของบริษัทอยางแทจริง และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถอุทิศ
เวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่  
 3. คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได 
 4. กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร  กรรมการอํานวยการ สามารถเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ได
ไมเกิน 5 บริษัท  โดยการดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาว ตองแจงใหคณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ 
 5. กรรมการของบริษัทจะไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแขงของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ไดเปดเผยรายชื่อ 
บริษัท ประเภทของธุรกิจ และตําแหนงที่กรรมการของบริษัทไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นไวในทะเบียนประวัติ
กรรมการ  
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

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

3. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ใหความเห็นชอบนโยบาย ดังกลาว
พรอมทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. สงเสริมใหจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึง
มาตรฐานดานจริยธรรม ที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกลาวอยางจริงจัง 

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

6. จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
นโยบาย และจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกลาว และมีการทบทวนระบบตางๆอยางสม่ําเสมอ  

7. กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝาย
จัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา จัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และในทุกๆระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในทิศทางที่กําหนด ตลอดจนใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติตางๆ  
 
กรรมการอิสระ(Independent Director) 

 กรรมการอิสระคือกรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนใหญหรือกลุมของผูถือหุนใหญ ผูบริหารของบริษัท 
กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติ
บุคคลอื่นที่มีความขัดแยง  ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  

2. ไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ไมเปนลูกจางหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาดานอื่นใดที่ไดรับผลตอบแทน
ประจําจากบริษัท หรือเปนที่ปรึกษาสวนตัวของผูมีอํานาจบริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงโดยตองไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป  

3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา คูคา เจาหนี้การคา ลูกหนี้การคา เจาหนี้เงินกู ลูกหนี้เงินกู เปนตน 
รวมทั้งไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน และการบริหารงานของบรษิทั 
บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความ เปนอิสระ 
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4. ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกรรมการ หรือ ผูถือหุนรายใหญ 
 
การประชุมคณะกรรมการ 
 -  บริษัทฯกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 คร้ังโดยแจงกําหนดการประชุมตลอด
ทั้งปเปนการลวงหนา แกกรรมการทุกทานเพื่อสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมได 

        -   ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ 
 - บริษัทเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมของคณะกรรมการได โดย
เสนอผานประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท 
 -  หนังสือเชิญประชุมพรอมแจงวาระการประชุม จะสงใหแกกรรมการกอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ยกเวน
กรณีเรงดวน ฉุกเฉิน  
 -  บริษัทจะจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการเปนการลวงหนา เพื่อประกอบการพิจารณา หาก
กรรมการทานใดตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถขอไดที่เลขานุการบริษัท  

        - บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมกันเองเพื่ออภิปรายปญหาเกี่ยวกับการ
จัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมอยูดวย  

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

มีรายชื่อดังตอไปนี้  

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

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติ
หนาที่รับผิดชอบในการสอดสองดูแลคุณภาพและความนาศรัทธาของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ  ระบบควบคุมภายใน  
ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท  ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎเกณฑตามที่ตลาดหลักทรัพย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ไดกําหนด 

โครงสรางกรรมการตรวจสอบและการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน   กรรมการแตละทานตองเปน

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

คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ัง  หรือมากกวาหากจําเปน  คณะกรรมการตรวจสอบ
จะตองประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอก  ผูตรวจสอบภายใน และฝายจัดการอยางนอยปละครั้ง 

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

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจําป)  ที่ถูกตองและเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของของ
บริษัทอยางเพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม  เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพ 
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ   และมีประสิทธิภาพ 
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
5. พิจารณาคัดเลือกเพือ่เสนอแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบรษิัท  ประสานงานกับผูสอบบัญชี

เกี่ยวกับวัตถปุระสงคในการดําเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต  แนวทาง  แผนงาน  และปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ 
และประเด็นที่ผูสอบบัญชีเห็นวาเปนสาระสําคัญ 

6. พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 

7. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

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

3. คณะกรรมการบริหาร  
มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

           ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการบริหาร 
2.นายสุทธิชัย แซหยุน บรรณาธิการอํานวยการ  (Editor in Chief) 
3.นายธนะชัย สันติชัยกูล ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief  Executive Officer) 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริหาร 
1. มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการ และกําหนดกลยุทธทางธุรกิจใหดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท รวมทั้งนําเสนอนโยบาย งบประมาณ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจและแผนงาน ตอคณะกรรมการบริษัท 
2. มีอํานาจอนุมัติ และหรือเห็นชอบการดําเนินการใดๆ ตามปกติ อันเปนการบริหารกิจการของบริษัทเปนการทั่วไป 
3. พิจารณาแนวทาง  นโยบาย  และเปาหมายการลงทุน กอนนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อกําหนดเปนกรอบการดําเนินการใหฝายบริหารนําไปปฏิบัติในการดําเนินงานตอไป 
4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม

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

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

คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท ณ ปจจุบัน  มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1.นายธนะชัย สันติชัยกูล   ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief  Executive Officer)   

  รักษาการ กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย 
2.นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
3.นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพ และเสียง  
4. นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 

และบรรณาธิการหนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ 
5.นางเกษรี   กาญจนะวณิชย กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจดานการศึกษา บันเทิง และตางประเทศ 
6.นางสาวพิมพกาญจน ยันศรีสิริชัย  
7.นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน  
8. นางสาวอรพิมพ   เหลืองออน 
9.นายทนง    ขันทอง 
10. นายตุลสถิตย ทับทิม 
11.นายกอเขต จันทเลิศลักษณ 
12.นายประณต วิเลปสุวรรณ 
13.นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ 
14.นายดนัย ครามโกมุท 

กรรมการอํานวยการ สายงานโฆษณา 
กรรมการอํานวยการ สายงานโฆษณา 
กรรมการอํานวยการ สายงานการตลาด 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ The Nation 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ Daily Xpress 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ คมชัดลึก 
บรรณาธิการบริหารสถานีขาวเนชั่นแชนแนล 
เลขานุการบริษัท 
รองกรรมการผูอํานวยการ ฝายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ 

  

พนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2550   มีจํานวน 1,221  คน และบริษัทยอย 7  บริษัท รวม  576   คน 
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9.2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 บริษัทไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) บริษัทจึงกําหนดให คณะกรรมการบริษัท
เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการ โดยจะเปนผูทําหนาที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปน กรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเปนผูเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา 
 นอกจากนี้บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยที่มีจํานวนรวมกันไมนอยกวา 25 ราย ละมีหุนนับจํานวนหุน
รวมกันไดไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการได โดย
เสนอชื่อผานคณะกรรมการบริษัทลวงหนา 3 เดือนกอนวันประชุมใหญสามัญ ประจําปผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการ
พิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ  

 โดยในป  2550   ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

การแตงตั้งกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่ เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริษัท โดยไดพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท หรือ
พิจารณาจากกลุมผูถือหุนรายใหญ  อยางไรก็ตามการแตงตั้งกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวย นอกจากนี้การแตงตั้ง
กรรมการจะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ  1 หุนตอ 1 เสียง 
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ทั้งนี้ตามแตที่

ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือ    หลายคน 
บุคคลแตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุน มีอยูทั้งหมดตาม (1) 
โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่     
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานออกเสียงชี้ขาด 

    ทั้งนี้การพนวาระตําแหนงของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการซึ่งตองพนวาระ
ทุกป   ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน แตกรรมการชุดเดิมอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาใหมได  

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 หลักเกณฑและรูปแบบในการจายคาตอบแทนกรรมการ บริษัทไดกําหนดในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรม ตาม
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน  
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการอิสระที่ทําหนาที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทําหนาที่กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร เปนรายปโดยไมมีคาตอบแทนในรูปแบบอื่น  กรรมการบริษัท
ที่เปนผูบริหาร ไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ 



69 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประจําทุกป เพื่อนําไปใชในการ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนา กับประธานเจาหนาที่
บริหาร ตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธใน
ระยะยาวและการพัฒนาผูบริหาร  

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน 
สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษัทฯจะพิจารณาให สอดคลองกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารแตละคน  

 
การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 ทุกครั้งที่มีกรรมการและผูบริหารระดับสูงใหม  คณะกรรมการจะจัดใหมีเอกสารขอมูล และการบรรยายสรุป
จากประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร  ซ่ึงจะเปนประโยชน ตอการปฏิบัติงาน  รวมถึงการแนะนําลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงใหมไดรับทราบ 

 คณะกรรมการจะสงเสริม และอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรม และการใหความรูแกกรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ   ผูบริหาร เลขานุการบริษัท  ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและ
สถาบันที่เกี่ยวของจัดขึ้นเพื่อสงเสริมความรู ใหเปนไปตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

9.3 คาตอบแทนกรรมการ และผูบริหาร 

9.3.1 คาตอบแทนกรรมการของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับ ป 2550 

(ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปนตัวเงิน 

กรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งส้ิน 11 คน  แบงเปนกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานบริษัท 5  คน กรรมการอิสระ 5 
คน และกรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 1 คน   โดยป 2550 บริษัทจายคาตอบแทนกรรมการอิสระ  (ซ่ึงทําหนาที่เปน
กรรมการตรวจสอบดวย) และกรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร รวมเปน 6  ทาน เปนจํานวนเงิน 1.6 ลานบาท  สวน
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับเฉพาะเงินเดือน และโบนัสเทานั้น โดยแยกเปนรายบุคคล ดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง จํานวนเงิน (บาท) 

1. นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 

2. นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 

3. นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 300,000 

4. นายนิสสัย เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ 200,000 

5. นายโยธิน  เนื่องจํานงค กรรมการอิสระ 200,000 

6. นายณรงคศักด โอปลันธน กรรมการภายนอกที่ไมใชผูบริหาร 200,000 

รวมเปนเงิน 1,600,000 
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(ข) คาตอบแทนอื่น ๆ 
-ไมมี- 

 

 

9.3.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท สําหรับ ป 2550 

(ก) คาตอบแทนที่เปนเงินเดือนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงในฐานะเปนพนักงานบริษัทฯ 
กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผูบริหารระดับสูงจํานวนรวม  28  ทาน ไดรับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน

และโบนัสในป 2550  เปนจํานวน  101.41  ลานบาท   

   (ข) คาตอบแทนอื่น ๆ 
บริษัทใหเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยูในฐานะเปนพนักงานของบริษัทและผูบริหาร

ระดับสูงรวม  27 ทาน ในป 2550   รวม  3.99  ลานบาท 

9.4  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน  

ในการซื้อขายหลักทรัพย โดยบริษัทมีการเก็บรักษาสารสนเทศที่สําคัญที่ยังไมไดเปดเผยไวเปนความลับโดยจํากัดใหรับรู
ไดเฉพาะผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเทานั้น นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงตองรายงานขอมูลการซื้อหรือขายหลกัทรพัยของ
บริษัท  ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   (“ก.ล.ต.”)    และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535  เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย  ซ่ึงเปนการปองกันการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยใชสารสนเทศภายใน  อีกทั้งหามไมใหผูบริหารหรือพนักงานภายในองคกรที่รับทราบขอมูลซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน เพื่อปองกันครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลภายใน ซ่ึงที่ผานมาผูบริหารระดับสูงของบริษัททุกทานไดปฏิบัติตามกฏเกณฑของ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย มาโดยตลอด 
  

9.5 บุคลากร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  กลุมบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด  1,797   คน แบงเปนพนักงานของบริษัทจํานวน 

1,221  คน  และพนักงานของบริษัทยอยจํานวน  576  คน   โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 7
บริษัท ในป 2550  ซ่ึงแบงเปนเงินเดือนและโบนัส เทากับ 489.45  ลานบาท  และ 56.72  ลานบาท ตามลําดับ  ในสวนของ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอยรวมเทากับ  24.06  ลานบาท 

 
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา  

 
นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 1.การจางงานและบรรจุพนักงาน บริษัทมีนโยบายจางงานและบรรจุพนักงานตามความจําเปนและความ
เหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ไดรับการวาจางและบรรจุตองมีคุณวุฒิ ประสบการณ และความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตําแหนงงานวาง บริษัทจะใหโอกาส และพิจารณา
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คัดเลือกพนักงานของบริษัทที่มีอยูใหดํารงตําแหนงที่วางนั้นเสียกอน หากไมสามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทได
แลว จึงจะดําเนินการกระบวนการสรรหาและวาจางบรรจุบุคคลภายนอก  
 2.โครงสรางสายการบังคับบัญชาและการแบงสวนงาน บริษัทกําหนดโครงสรางสายการบังคับบัญชา และการ
แบงสวนงานของบริษัท โดยมีขอบขายความรับผิดชอบของสวนงาน และตําแหนงงานอยางชัดเจน และเหมาะสมกับ
ประเภทหรือลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเปนระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ 
 3.การบริหารคาตอบแทน  
 3.1.เงินเดือนและคาจาง บริษัทบริหารเงินเดือนและคาจางใหเปนไปอยางยุติธรรม โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ 
ไดแก คุณวุฒิ ประสบการณ ระดับ ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นๆที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับบริษัท  อัตราคาจางแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณความจําเปนของบริษัท  
 3.2.คาตอบแทนอื่น บริษัทจะใหเงินตอบแทนพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทํางานปกติ เชน
คาลวงเวลา คาทํางานวันหยุด เงินชวยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินชวยเหลือปฏิบัติงานเขาเวร เขาเวรกรณีฉุกเฉิน คา
เขียนเรื่อง คาทํารายการทีวี วิทยุ เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงิน
ชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจําทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรูปเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง และคาที่พัก  
 4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานใหบริษัทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบงเบาภาระคาใชจายของพนักงานโดยจัดใหมีสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน 
และครอบครัวพนักงานบางสวน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานไดรับ บริษัทจะเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกําหนด  

 นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆตามที่กฎหมายกําหนด เชน กรรมการ
กองทุนสวัสดิการและเงินกูซ่ึงแบงตามหนวยงาน  การจัดตั้งสหกรณออมทรัพย เนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จํากัด การจัดตั้ง
ชมรมกีฬา และสันทนาการดานตางๆ รวมถึงการมีคณะกรรมการลูกจาง ซ่ึงจะเปนตัวแทนของพนักงานเขามาชวย
กลั่นกรองความตองการและขอแนะนําของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และนําเขาหารือใน
ที่ประชุมกับผูบริหารของบริษัทเปนประจํา  
 5. สภาพแวดลอมในการทํางาน บริษัทมีนโยบายใหพนักงานทํางานในบริษัทอยางมีความสุข ปลอดภัย ดังนัน้จงึ
ไดจัดสถานที่ทํางาน อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆใหแกพนักงาน เชน  ที่จอดรถ โรงอาหาร หองพยาบาล โรงยิม หองออกกําลังกาย   
 6. การพัฒนาพนักงาน บริษัทมีนโยบายสงเสริมพัฒนาพนักงานใหความรู ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับงาน 
เปนไปตามความสามารถที่ตําแหนงงานนั้นๆตองการ โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ไดแก สงเสริมใหพนักงาน
เพิ่มพูนความรูใหตัวเองโดยผานสื่ออิเลคทรอนิคสตางๆ  การจัดอบรมสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรูความสามารถจาก
ภายนอกองคกร  การฝกอบรมจากผูมีประสบการณในองคกร การสอนงานโดยหัวหนางาน(Coaching)การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การถายทอดความรูระหวางเพื่อน
รวมงาน  และการเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานตามแนวทาง Learning Organization  

 นอกจากนี้บริษัทไดพยายามปรับกระบวนการทํางานของแตละสวนงาน  เพื่อใหการทํางานมีความคลองตัว   มี
ประสิทธิภาพ  และจัดสรรพนักงานใหมีโอกาสปฏิบัติงานในสวนงานที่พนักงานมีความรู  ความชํานาญในงานนั้น ๆ  เปน
อยางดี สอดคลองกับแผนการสืบทอดงานในทุกสวนงาน 
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท  เนชั่น  มัลติมีเดีย  กรุป จํากัด (มหาชน) เชื่อมั่นเปนอยางย่ิงวาระบบและการกํากับดูแล
กิจการที่ดี จะทําใหบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ชวยสรางความเชื่อมั่นและ
ความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ยกระดับการดําเนินงานอยางย่ังยืน และเปนหัวใจ
สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่สําคัญที่สุดของบริษัท ไดแกการเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน จึงไดจดัทาํ
เอกสารฉบับนี้ข้ึน โดยไดประมวลนโยบายและขอปฏิบัติหลักๆที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะยึดถือ ในการปฏิบัติ
หนาที่ของตน ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน และปณิธานของบริษัท 
วิสัยทัศน (Vision)  ผสานสื่อที่หลากหลายเพื่อเขาถึงทุกครัวเรือน 

(The Multimedia Group that reaches every  household) 
ปณิธาน (Mission)  ใหขอมูลขาวสาร ความรูความบันเทิง และสรางแรงบันดาลใจดวยความนาเชื่อถือ    
   ทันเหตุการณอยางสรางสรรค 

(To inform, educate, entertain and inspire in the most trustworthy, timely and creative 
manner) 

หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทนี้ จะสะทอนถึงคุณคาขององคกร (Core Values) และแนวปฏิบัติที่บริษัท
ยึดถือมาโดยตลอดอันประกอบดวย  
Credibility  ความนาเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ ทั้งการรายงานขาวสาร และการประกอบธุรกิจ 
Integrity   ซ่ือสัตยตอมาตรฐานวิชาชีพ เคารพตอจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ 
Synergy   ตระหนักในคุณคาของการผสานสื่ออันหลากหลายและประสานรวมมือกับกลุม 

ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของลูกคา ผูถือหุนและ 
พนักงาน 

Customer Focus  ใหบริการเพื่อประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 
Innovation  ความคิดสรางสรรคในสิ่งที่แตกตางทั้งในดานสินคา การตลาด การขาย การใหบริการ และ 

ระบบการบริหาร 

คณะกรรมการไดดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติที่ระบุไวอยางเครงครัด และติดตามปรับปรุงให
เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ สอดคลองกับประโยชน และความคาดหวังของผูถือหุนอยูตลอดเวลา และใหเปนที่
เชื่อมั่นของผูถือหุนวาผลประโยชนของผูถือหุนไดรับการดูแลอยางดี 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 10  พฤศจิกายน  2549 และไดรับการทบทวนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 บริษัทไดแจกจายใหกรรมการและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ พรอมแจกใหบุคคลภายนอกที่สนใจโดยเฉพาะหมวดจริยธรรมวาดวยความ
รับผิดชอบในวิชาชีพส่ือสารมวลชนไดจัดพิมพเปนรูปเลมขนาดพกพาแจกจายใหนักขาวทุกคนรวมทั้งเผยแพรบนเวป็ไซด
www.nationgroup.com ภายใตหัวขอการกํากับดูแลกิจการ 

หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทแบงเนื้อหาเปน 5 หมวด ไดแก  
1) สิทธิของผูถือหุน   
2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน   
3) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย   
4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส   
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
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บริษัทตระหนักดีวา ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการ  
ใหทําหนาที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท โดยกําหนดไวในนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ บริษัทไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด  

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเขาถึงขอมูลของบริษัทอยาง
เพียงพอและทันเวลา ไดใหการดูแลผูถือหุนมากกวาสิทธิที่กฎหมายกําหนด จึงจัดใหมีหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ(Investor 
Relation)ทําหนาที่รับผิดชอบดูแล ใหขอมูล ตอบคําถามตางๆ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆของบริษัทไว
ที่เว็ปไซดwww.nationgroup.com เพื่อใหขอมูลของบริษัทตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงไดแก ขอมูลสําคัญลาสุด จดหมายแจงขาวสารถึงผูลงทุน นัดพบปะนักลงทุนเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้งตาม
กําหนดการที่ตลาดหลักทรัพยฯจัดเตรียมให สวนการเขาเย่ียมชมกิจการนั้นในป 2550 บริษัทไมไดดําเนินการเนื่องจากอยู
ในชวงการปรับปรุงสถานที่ ทําร้ัวดานหนา ปรับปรุงถนนโดยรอบอาคาร รวมทั้งปรับภูมิทัศนโดยรอบอาคารสํานักงาน
กม.4.5 ถนนบางนา-ตราด และกอสรางโกดังเพิ่มเติมที่โรงพิมพ กม.29 ถนนบางนา-ตราด อยางไรก็ตาม ในป 2551 หาก
สามารถดําเนินการได บริษัท จะจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท โดยจะแจงขาวใหทราบทางจดหมายเวียนผาน
ทางwww.nationgroup.com ตอไป  

บริษัทกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และสําเนาใหเลขานุการบริษัทเก็บรักษา 
เลขานุการบริษัทจะจัดสงเอกสาร ใหกรรมการและผูบริหารรายงานขอมูลปจจุบันของตน ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อ
รวบรวมสงรายงานการถือครองหลักทรัพย เพื่อรายงานตอคณะกรรมการเปนประจําปละครั้ง  

 บริษัทกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการหามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานภายในของบริษัท ที่ได
รับทราบขอมูลภายใน ไปเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือน กอนงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน.ในปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบตัิ
ตามหลักการที่กําหนดอยางเครงครัดไมมีกรณีการฝาฝน 

 บริษัทกําหนดใหเลขานุการบริษัท เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลสวนไดเสียของ  กรรมการ ผูบริหารและผูเกี่ยวของ 
และดูแลใหขอมูลนั้นเปนปจจุบันเสมอ พรอมสําหรับการเปดเผยตอคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการตองพิจารณาธุรกรรม
ระหวางบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ   

บริษัทจัดการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 บริษัทมอบใหศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(แหงประเทศไทย)จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนเปน
การลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 10 วัน และไดนําหนังสือเชิญประชุมไปไวที่ www.nationgroup.com กอนวันประชุม 
28 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมแกผูถือหุนอยางเพียงพอ  พรอมรับทราบกฎเกณฑตางๆที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ  

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ  2550 บริษัทไดเผยแพรจดหมายถึงผูถือหุนผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯและ
ทางเว็ปไซต www.nationgroup.com ทั้งนี้บริษัทไดเปดโอกาสให ผูถือหุนทุกราย (ไมจํากัดเรื่องสัดสวนการถือหุน) 
สามารถรองขอตอคณะกรรมการใหเพิ่มเรื่องในวาระการประชุมได โดยกรอกขอมูลวาระที่ตองการเสนอ หลักการและ
เหตุผล ตามเอกสารที่ผูถือหุนสามารถdownloadไดจากเว็บไซต www.nationgroup.com และจัดสงใหบริษัทตั้งแตวันที่ 27 
กุมภาพันธ ถึงวันที่12 มีนาคม 2550 ปรากฏวามีผูถือหุน 1 ราย เสนอเพิ่มเรื่องการจัดการหนี้สงสัยจะสูญ , การ
บริหารจัดการบริษัทฯและบริษัทในเครือ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกําไร เปนวาระการประชุม คณะกรรมการได
พิจารณาแลว 
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เห็นวาเรื่องดังกลาว สามารถรวมพิจารณาพรอมวาระพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทได และผูถือหุนรายนั้นก็
ยินยอมใหรวมเรื่องที่เสนอไปพิจารณาในวาระการพิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทได 

ในวันที่ 4 มกราคม 2550 บริษัทไดเผยแพรจดหมายถึงผูถือหุนผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯและทางเว็ปไซด
www.nationgroup.com เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยที่มีจํานวนไมนอยกวา  25 ราย และมีหุนนับจํานวนหุนรวมกัน
ไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด (ทั้งนี้เปนไปตามที่บทบัญญัติของกฎหมายมหาชนกําหนด)   
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการได โดยเสนอชื่อผานคณะกรรมการบริษัทลวงหนา 3 เดือน กอนวันประชุม
ใหญสามัญประจําปผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการ
เสนอชื่อ โดยสามารถเสนอชื่อไดตั้งแตวันที่ 5 – 26 มกราคม 2550 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ 

สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทไดเสนอใหมอบอํานาจให นายปกรณ  บริมาสพร  
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   ซ่ึงไมมีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่ตองพิจารณาเปนเปนกรรมการอิสระ
เปนผูรับมอบอํานาจเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 มีผูถือหุนจํานวน  54  
ราย      มอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเปนผูรับมอบอํานาจใหออกเสียง
แทน  

เลขานุการบริษัททําหนาที่รวบรวมคําถาม ที่ผูถือหุนสงถึงคณะกรรมการผานเว็บไซต www.nationgroup.com        
กอนวันประชุม และคณะกรรมการไดตอบคําถามอยางครบถวนในที่ประชุมผูถือหุน  

ในวันประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่1/2550 บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน ในการเขารวม
ประชุม เชน เตรียมเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตอบคําถามเรื่องสถานที่ประชุม  การเตรียมที่จอดรถ ปายบอกทาง ฯ  มีผู
ถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะคิดเปนรอยละ 75.04 

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่เปนผูบริหาร  และผูบริหารของบริษัทเขารวมประชุม เพื่อเปดโอกาสใหผู
ถือหุนซักถามเรื่องที่เกี่ยวของได มีกรรมการที่ไมใชผูบริหารจํานวน 1 คน ติดภารกิจไมไดเขารวมประชุม กรรมการที่เปน
ผูบริหารจํานวน 1 ทาน และผูบริหารระดับสูงจํานวน 1 ทาน ติดภารกิจในนามบริษัทเดินทางไปตางประเทศไมไดเขารวม
ประชุม บริษัทไดบันทึกรายชื่อกรรมการที่เขาประชุม กรรมการที่ไมไดเขาประชุม ในรายงานการประชุมแลว  

ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กอนเริ่มการประชุมประธานฯไดกลาวชี้แจงกฏเกณฑที่ใชใน
การประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติใหที่ประชุมรับทราบ และประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดง
ความคิดเห็นอยางเปดเผย กวางขวาง พรอมใหกรรมการผูจัดการใหญ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร 
บางทาน ไดตอบคําถามของผูถือหุนทุกคําถาม และไดบันทึกสาระสําคัญของคําถาม คําตอบ และขอสรุปเรื่องนั้นๆใน
รายงานการประชุมอยางครบถวน บริษัทไมไดแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกระทันหัน 
และ ไมไดเพิ่มวาระการประชุม  

บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงในวาระ สําคัญ ไดแก วาระการแตงตั้งกรรมการ  และในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และไดบันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับ
คะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเปนคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอยางครบถวน  

บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชมุผานทางเว็บไซตของบริษทัภายใน 14 วัน นบัจากวันประชุมผูถอืหุน แตยัง
ไมไดใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นตอรายงานการประชุม  

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
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ผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คณะกรรมการไดพิจารณาใหมี
กระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือ ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย ในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ 

 ในระบบการกํากับดูแลกิจการ ผูมีสวนไดเสียที่สําคัญมีหลายกลุม ประกอบดวย  พนักงาน ลูกคา ผูถือหุน ผู
ลงทุน คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู และผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน คณะกรรมการมี
นโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มี
กับบริษัท สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการเสริมสรางผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อสรางความมั่นคง
อยางย่ังยืนใหกับกิจการ และเปดเผยขอมูลสําคัญที่ เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอ 
คณะกรรมการจึงกําหนดเปนจริยธรรมขององคกรในดานตางๆเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 และไดพิจารณาทบทวน
ประจําปเมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน 2550  (สามารถคนหารายละเอียดคูมือจริยธรรมของคณะกรรมการผูบริหาร และ
พนักงานเครือ  เนชั่นกรุป ไดที่ www.nationgroup.com) 

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เครือเนชั่นกรุป ประกอบดวย 

1. จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

บริษัทมุงมั่นที่จะรับผิดชอบ และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุนโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตขององคกร 
อยางย่ังยืน และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมทั้งจะดําเนินการอยางโปรงใส  มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได 
บริษัทมีหนวยงานลงทุนสัมพันธเพื่อเปนชองทางในการติดตอซักถาม ชี้แจงและใหขอมูลแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป 

2. จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกับลูกคา และประชาชน 

บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาและประชาชน ที่จะไดรับผลิตภัณฑและ
บริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและย่ังยืน  

3. จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบในวิชาชีพส่ือสารมวลชน                         

ตลอดระยะเวลากวา 36 ป ที่ผานมาบริษัทได ยึดหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพของสื่อมวลชน เปนประเพณีปฏิบัติ
อยางเครงครัด ซ่ึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหส่ือและผูปฏิบัติงานของสื่อตางๆ ในเครือฯ ไดรับความเชื่อถือและศรัทธาจาก
สังคมมาอยางตอเนื่อง แมในยามคับขันหรือในชวงที่มีแรงกดดันทางการเมืองเราก็สามารถทําหนาที่ของสื่ออยางแนวแน
โดยไมละทิ้งหลักการ 

 หลักปฏิบัติกองบรรณาธิการ (Nation Way) ถูกรางขึ้นมาเพื่อกําหนดหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพใหเปนแนว
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมรวมกันสําหรับพนักงานทุกระดับของกองบรรณาธิการของทุกส่ือในเครือฯ  โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
ทั้งจรรยาบรรณเบื้องตนในการปฏิบัติหนาที่ของ ‘คนทําขาว’ ในทุกระดับ ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติ
ทั้งระหวางปฏิบัติหนาที่และนอกเวลางาน 

 พนักงานฝายขาวของทุกสื่อในเครือฯ ตองยึดหลักปฏิบัติตอไปนี้อยางเครงครัดโดยไมมีขอยกเวนเพื่อที่เราจะได
ชวยกันธํารงไวซึ่งความนาเช่ือถือและศรัทธาท่ีสังคมมีตอสื่อในเครือเนช่ันฯตอไป  

หลักปฏิบัติกองบรรณาธิการ (Nation Way) แบงออกเปน   หมวด 
3.1. ขอบังคับวาดวยจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพส่ือ 
3.2. จริยธรรมของสื่อในเครือเนชั่น 
3.3. ความรับผิดชอบตอผูอาน ผูฟงและผูชม  
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3.4. ภาระผูกพันที่มีตอวิชาชีพส่ือมวลชนและองคกร 
3.5. หลักการทําขาวและการปฏิบัติตนตอแหลงขาว 
3.6. สิทธิพิเศษและผลประโยชนทับซอน ( Conflict of Interest) 
3.7. แนวทางปฏิบัติในเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองและกิจกรรมชุมชน 
3.8. การปฏิบัติตอฝายโฆษณา ฝายการตลาดและฝายขาย 
3.9. แนวทางปฏิบัติเรื่องลิขสิทธ์ิในชิ้นงาน และการรับงานนอก 
3.10 .แนวปฏิบัติสําหรับผูส่ือขาวดานตางๆ 

บริษัทมีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนําเสนอขาว โดยการอบรม
ฝายขาว ใหทราบถึงแนวทางการนําเสนอขาว ขอความและรูปภาพที่ควรกระทําและ ส่ิงที่ควรหลีกเลี่ยง  พรอมกําชับ
พนักงานผูเกี่ยวของทุกคนปฏิบัติอยางเครงครัด ในปที่ผานมาคดีความที่บริษัทถูกฟองรองลดลงจากปกอนจํานวนมาก  

4. จริยธรรมวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้ทางการคา 

บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชนรวมกันกับคูคา โดยคูคาของ 
เนชั่นกรุป พึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาตางๆ อยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินธุรกิจ  ในสวนของ
ธุรกิจที่เปนการแขงขัน  เนชั่นกรุป จะยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดี และ  จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม  
ในการกูยืมเงินจากเจาหนี้ และการชําระคืน  รวมทั้งการสรางพันธมิตรทางการคา     ในปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา        

5. จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน                                                                                  

บริษัท ตระหนักดีวาทรัพยากรมนุษยเปนส่ิงที่มีคุณคาที่สุด และเปนปจจัยสําคัญที่นําองคกรไปสูความสําเร็จ จึง
มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางานที่ดี สงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อ
สรางความมั่นใจใหพนักงาน  

6. จริยธรรมวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัท ในฐานะของผูผลิตส่ือครบวงจร มีความหวงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคขาวสารของคนไทย จึงให
ความสําคัญอยางย่ิงในเรื่องของการเสนอขาวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอสังคมและสวนรวม รวมถึงการมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเปนอยูที่ดีข้ึน นอกจากนั้นยังมีความหวงใยและใสใจตอส่ิงแวดลอมในฐานะที่เปน
ผูประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย  

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทปที่ผานมา ไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม และสรางความรบกวนหรือนารังเกียจ
ตอชุมชนและสังคม  บริษัทมีกิจกรรมสงเสริมสังคมเกือบทุกดานโดยเฉพาะดานการศึกษา (ดูรายละเอียดไดจากหัวขอ
กิจกรรมเพื่อสังคม) สําหรับการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียนั้น บริษัทมีแนวทาง การรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะผานทางพนักงานที่ติดตอกับผูมีสวนไดเสียโดยตรง และจากการพบปะของผูบริหาร กรรมการ  ที่ไดมีโอกาส
พบปะกับผูมีสวนไดเสีย กลุมตางๆ อยางตอเนื่อง และ บริษัทไดปรับปรุงเรื่องตางๆตามขอรองเรียนนั้น อยางสม่ําเสมอ  

 
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการไดดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญทีเ่กี่ยวของกับบรษิทั ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใช
ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทนัเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมและเชื่อถือได 
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ในรอบปที่ผานมา บริษัทไดเปดเผยขอมูลของบรษิทัทั้งขอมลูทางการเงินและขอมลูทีไ่มใชขอมูลทางการเงิน
อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑทีสํ่านักงานกลต.และตลาดหลักทรพัยฯกําหนด ผานชอง
ทางการเปดเผยขอมูลของตลาดหลกัทรัพยฯ และผานเว็ปไซดของบรษิัท โดยไมถูก สํานักงานกลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ
ดําเนินการเนือ่งมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด  

ในรายงานประจาํป2550 บริษัทไดเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้  

1.รายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานบัญช ี

2.การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะกรรมการและประวัตกิารอบรมของกรรมการ  

3.การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง 

5.คาตอบแทนการทําหนาที่กรรมการ และการทาํหนาที่อืน่ใหบริษทัและบรษิัทยอย  

6.นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏบิัติตามนโยบาย 

7.รายการความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินทีม่ีเนื้อหาตามที่กําหนด ซ่ึงม
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารลงนามรับรอง 

8.จรรยาบรรณาทางธุรกิจ  

บริษัทไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในเว็ปไซด www.nationgroup.com 

1.นโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตัิตามนโยบายที่กําหนด  

2.จรรยาบรรณธุรกิจ 

3.โครงสรางการถือหุนทีแ่สดงใหเห็นถึงผูถอืหุนที่แทจริงของบริษัท 

4.โครงสรางคณะกรรมการ  

5.วิสัยทัศน และภารกิจ  

6.นโยบายเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมและสังคม แลผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด  

7.รายงานประจําป  

8.งบการเงิน 

9.ขาวที่บริษทัเผยแพร  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาทีต่อผูถอืหุนและเปนอิสระจากฝายจดัการ 

 คณะกรรมการไดกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และฝายจัดการไวอยางชัดเจน 
เพื่อใหกรรมการมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษทัและผูถอืหุนโดยรวม  รวมทั้งมี
กระบวนการในการติดตามและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบรษิัทเปนไปตามกฏหมายและอยูบนจริยธรรมทาง
ธุรกิจที่คณะกรรมการกําหนด  
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ประธานกรรมการไมไดดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และไมไดเปนกรรมการอิสระ แตดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารอีกตําแหนงหนึ่ง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนส่ือครบวงจร บริษัทเดียวในประเทศ บริษัท
ตระหนักถึงบทบาท ความสําคัญของการเปนส่ือ ความละเอียดออนในการนําเสนอเนื้อหาสาระและคุณภาพของขาว ซ่ึงมี
ผลตอการชี้นําทางความคิดตอประชาชนในชุมชนและสังคม เพื่อใหการบริหารเปนไปตามเจนารมยของผูจัดตั้ง ไมถูก
นําไปใชเพื่อประโยชนทางธุรกิจหรือทางการเมือง ธุรกิจส่ือทั่วโลกจึงบริหารงานโดยเจาของหรือผูกอตั้งเปนสวนใหญ              
ประธานกรรมการของบริษัทเปนผูหนึ่งที่รวมกอตั้งบริษัทรวมกับคุณสุทธิชัย หยุน มรว.สุนิดา กิตติยากร และคุณธรรมนูญ 
มหาเปารยะ  การดําเนินการของบริษัทจึงเปนไปตามวัฒนธรรมการบริหารงานสื่อโดยรวม 

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 คน เปนกรรมการอิสระจํานวน 5 คน 
กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน และกรรมการที่ไมใชผูบริหารจํานวน 1 คน บริษัทมีคณะกรรมการอิสระมากกวา 1 
ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทาน   

กรรมการอิสระจํานวน 5 คนนี้มีคุณสมบัติครบถวนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแลว และเปนไปตามขอกําหนดในปจจุบันของสํานักงาน กลต.  กรรมการอิสระจํานวน 3 ใน 5 
คน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 คน  

ตามขอบังคับของบริษัทกรรมการจํานวน 1 ใน3 ตองออกจากตําแหนงตามวาระทุกป บริษัทสามารถแตงตั้ง
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งได โดยบริษัทมิไดมีขอกําหนดเรื่อง
จํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนงติดตอกันไดนานที่สุดของกรรมการไวตามขอกําหนดของสํานักงาน กลต.  และมีนโยบาย
ใหกรรมการของบริษัทดํารงตําแหนงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดไมเกิน 5 บริษัท และการดํารงตําแหนง
กรรมการในบริษัทอื่นนั้นใหกรรมการพิจารณา บริษัทที่ไมมีผลประโยชนขัดแยงทางธุรกิจกับบริษัทเปนสําคัญในป2550
ไมมีกรรมการของบริษัททานใดดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท  

บริษัทไมมีนโยบายใหผูบริหารระดับสูงไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นยกเวนบริษัทยอย และ บริษัทรวม และให
รายงานการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของผูบริหารระดับสูงไวในแบบรายงาน56-1  

บริษัทไดแตงตั้ง นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตป 2549 โดยมีความรับผิดชอบใน
การใหคําแนะนําดานกฏหมายและกฏเกณฑตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กรรมการตองพิจารณา สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติ และขอบังคับที่ปรับปรุงใหม ของสํานักงาน กลต.และตลาดหลัดทรัพยฯ รวมถึงสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย
ที่เพิ่งตราขึ้นใหม ที่คณะกรรมการตองทราบในการทําหนาที่กรรมการของบริษัท เปนผูจัดเก็บรวบรวม ขอมูล ที่เกี่ยวของ
กับกรรมการ และผูเกี่ยวของ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝายบริหารใหมีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการ  

คณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท ไดแก 
แผนธุรกิจ งบประมาณการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงินและกลยุทธทางธุรกิจ ที่ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนํา
เสนอ รวมทั้งติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว อยางสม่ําเสมอ  

คณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยกล่ันกรองรายละเอียดโดยกําหนดคุณสมบัติและ
ขอบเขตความรับผิดชอบไวในระเบียบของแตละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยเปนกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการไมดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย และกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานคณะกรรมการชุดยอย  

เพื่อใหไดคณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ 
ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชน รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อ
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เสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง โดยเฉพาะบริษัทซ่ึงประกอบกิจการดานสื่อ กรรมการที่เขามาทําหนาที่ตอง
มีความเปนกลาง ไมควรมีสวนเกี่ยวของกับการเมือง มีความเขาใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณาการดําเนินธุรกิจส่ือของ
บริษัทเปนอยางดี คณะกรรมการจึงไมไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยข้ึนมาทําหนาที่คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะรวมกันเสนอชื่อ และพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม
ของกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง และมอบใหประธานกรรมการเปนผูเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเปนกรรมการตอที่ประชุม
ผูถือหุน       ดังนั้นจึงมั่นใจไดในความโปรงใส ปราศจากการครอบงําของฝายบริหาร  

ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยูในเรื่องโครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

ความขัดแยงทางผลประโยชน 
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนคณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดย
ราคาและเงื่อนไข  เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกทุกรายการ  

ในป 2550 ไมมีรายการความขัดแยงทางผลประโยชน สําหรับรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และ
บริษัทรวม บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําป และแบบ (56-1) 
แลว 

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

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

บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) เพื่อชวยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนดและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท (Compliance Control) 
รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายในวามีความรัดกุมเพียงพอแคไหน อยางไร   การปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
และฝายตางๆไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของบริษัทอยางเครงครัดเพียงใด สอบทานระเบียบในดานตางๆเพื่อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงใหเขากับสถานการณ และเพื่อใหเกิดความเปนอิสระสามารถถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง
กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวม
ปรึกษาหารือกับผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนประจําทุกไตรมาส อยางสม่ําเสมอ  

ในป 2550 คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานงบการเงินและ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในอยางตอเนื่องทุกไตรมาส และไมพบ
ประเด็นความผิดพลาดที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท  การปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด มีระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม มีการดูแลปองกันทรัพยสินมิใหผูบริหารและพนักงานนําไปใชโดยมิชอบ  
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คณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติเอกสารหลักเกณฑของคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนลายลักษณอักษร ซ่ึงได
ผานการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบใหครอบคลุมเนื้อหาเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปน
ประจําทุกป สําหรับป 2550 คณะกรรมการไดอนุมัติเอกสารหลักเกณฑของคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน 
2550 

การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่มีผลตอการชวยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและ

เปนหลักประกันของการดํารงอยูอยางมั่นคงและยั่งยืนขององคกร บริษัทจึงสงเสริมใหความรู และมุงเนนกับฝายบริหาร
เพื่อใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยใหสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
บริษัทมุงหวังใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกรที่ไดรับการใสใจตลอดเวลา  ในขณะนี้ยังไมมีการเขียน
นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองคกรอยางเปนลายลักษณอักษร และยังไมไดกําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงโดยตรง   

การบริหารความเสี่ยง ยังเปนงานที่กระจายกันอยูตามหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงในแตละ
เร่ืองที่ดําเนินการอยูตามระบบงานปกติ รวมถึงสัญญาเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติตางๆ การทบทวนความ
เพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงยังเปนหนาที่ของฝายบริหาร  

ซ่ึงฝายบริหารอยูในระหวางการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการ ใหดําเนินการเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรม  

การประชุมคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกําหนดไวลวงหนาในแตละปอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ังและมีการประชุม

พิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมชัดเจน ลวงหนา และมีวาระการติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจํา  ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมตาวาระที่ผานการพิจารณณารวมกันของประธานกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร พรอมเอกสารประกอบวาระการประชุมใหคณะกรรมการทุกทานทราบลวงหนากอนการประชุม
เปนเวลา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม หากกรรมการทานใดตองการเสนอ
เร่ืองเขาเปนวาระการประชุมหรือประสงคใหฝายบริหารรายงานความคืบหนาเรื่องใดเรื่องงหนึ่งเปนการเฉพาะ ก็สามารถ
แจงความประสงคไดที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท  

โดยปกติการประชุมกรรมการแตละครั้งใชเวลา 3-4 ชั่วโมง ประธานกรรมการไดเปดโอกาสใหกรรมการทุก
ทานสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และขอสังเกตุอยางอิสระ คณะกรรมการเห็นวาเพื่อปองกันขอมูลทางการเงินของ
บริษัทรั่วไหลโดยไมมีเจตนา จึงใหฝายบริหารรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไมมีการ
ประชุมก็ไมตองรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใชผูบริหารไดมีการพบปะหรือติดตอเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆในการบริหารโดยไมมีฝายบริหารรวมดวยกันเปนประจํา หากมีประเด็นที่เปนขอสังเกตุ หวงใย 
ก็จะแจงขอกังวลหรือขอหวงใยนั้นตอฝายบริหารเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  

ในป 2550 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 5 คร้ัง และบริษัทไดมีการจดบันทึกรายงานการประชมุเปน
ลายลักษณอักษรซึ่งประกอบดวยขอมูลที่เปนสาระสําคัญอยางครบถวน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พรอมใหกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได  
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การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท แตละคนในป 2550 สรุปไดดังนี้   
 
 รายชื่อ ตําแหนง การประชุม 

ทั้งหมด (ครั้ง) 
การเขา 

รวมประชุม 
1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 5 5 
2. นายสุทธิชัย แซหยุน กรรมการบริหาร 5 5 
3. นายธนะชัย สันติชัยกูล รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 5 5 
4. นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5 5 
5. นายนิวัตน แจงอริยวงศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5 4 
6. นายปกรณ บริมาสพร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 5 5 
7. นายพนา จันทรวิโรจน กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 5 
8. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการที่เปนผูบริหาร 5 5 
9. นายนิสสัย เวชชาชีวะ   กรรมการอิสระ 5 5 
10 นายโยธิน เนื่องจํานงค  กรรมการอิสระ  5 5 
11. นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน   กรรมการที่ไมใชผูบริหาร 5 4 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองทั้งคณะเปนประจําทุกป สําหรับป 2550 
ไดทําการประเมินผลในชวงเดือนธันวาคม โดยใชแบบการประเมินเหมือนปกอน พรอมรับทราบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 / 2551 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2551 การประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้ง
นี้ เรื่องที่ตองปรับปรุงไดแก เรื่องการบริหารความเสี่ยง และ เพิ่มความสมบูรณของขอมูลประกอบการพิจารณาวาระตางๆ
กอนการประชุม ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการไดพิจารณาขอมูลเปนการลวงหนา เพื่อความรอบคอบในการ
พิจารณาเรื่องตางๆซึ่งฝายบริหารและเลขานุการบริษัท รับไปดําเนินการตอไป 

คาตอบแทนกรรมการ   
 บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับ   
อุตสาหกรรมสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
แลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มขึ้น  

 สําหรับหลักเกณฑในการพิจารณาผลการดําเนินงานของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงเปนไป
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด ซ่ึงเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารแตละคน คณะกรรมการเปนผูประเมินผลการดําเนินงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และมอบหมายใหประธาน
กรรมการแจงหลักเกณฑและผลการประเมินตอประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอ คณะกรรมการไดมอบหมายให  
คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง 
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 จํานวนคาตอบแทนในป 2549 และ 2550 ซ่ึงบริษัทไดจายใหแกกรรมการมีรายละเอียดดังนี้  
 

หมายเหตุ กรรมการที่เปนผูบริหาร ไมมีคาตอบแทนในฐานะกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 กรรมการเขาใหมทุกคนจะไดรับการปฐมนิเทศน เบื้องตนจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจ ประวัติและความเปนมาของบริษัท ที่ตั้งสํานักงานและสาขา วัฒนธรรมองคกร พรอมรับคําชี้แจงจากประธาน
เจาหนาที่บริหารและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสรางองคกร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน 
พรอมเอกสารประกอบ ในป2550ที่ผานมาบริษัทไมมีกรรมการเขาใหม 

 บริษัทมีนโยบายใหความรูเพิ่มเติมในดานตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่แก กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ เลขานุการบริษัท ผูบริหารระดับสูง และหนวงานตรวจสอบภายในโดยการฝกอบรมและสัมมนากับสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  และหนวยงานอื่นๆ  เชน  สัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม  และ 
พระราชบัญญัติกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับใหม ศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการตลาดทุนไทย และการ
อบรมใหความรูหลักสูตรตางๆเกี่ยวกับIT Audit เปนตน  

ในปที่ผานมา บริษัทไดจัดใหกรรมการอํานวยการสายธุรกิจตางๆจํานวน 4 ทาน เขาอบรมหลักสูตรการบริหาร
ความเสี่ยงของสมาคมบริษัทจดทะเบียน และไดจัดสงกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน และเลขานุการบริษัทเขาสัมมนาเกี่ยวกับ

ป 2550 ป 2549  

ช่ือกรรมการ คาตอบแทน 

(บาท)ตอป 
คาเบี้ย
ประชุม 

(บาท)ตอป 

คาตอบแทน 

(บาท)ตอป 

คาเบี้ยประชุม 

(บาท)ตอป 

1.นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ 

2.นายสุทธิชัย หยุน  

3. นายธนะชัย สันติชัยกูล 

4. นายพนา จันทรวิโจรน 

5.นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ 

6.นายปกรณ บริมาสพร  

7.นายนิวัตน แจงอริยวงศ 

8.นายเชวง จริยะพิสุทธ์ิ 

9.นายนิสสัย เวชชาชีวะ 

10. นายโยธิน เนื่องจํานงค 

11.นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

400,000.- 

300,000.- 

300,000.- 

200,000.- 

200,000.- 

200,000.- 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี – 

- ไมมี – 

- ไมมี – 

- ไมมี – 

- ไมมี – 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

400,000.- 

300,000.- 

300,000.- 

200,000.- 

200,000.- 

200,000.- 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

- ไมมี - 

รวม 1,600,000.-  1,600,000.-  
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มาตรฐานบัญชีฉบับใหม และจัดสงผูชวยเลขานุการบริษัทจํานวน 3 คน เขาอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) กับ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

แผนการสืบทอดงาน  
 คณะกรรมการตระหนักวาคุณภาพขององคกรจะสะทอนออกมาจาก พนักงานผูปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่
ย่ังยืนของบริษัท ข้ึนอยูกับการสรางบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อสงตอภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณของผูกอตั้ง รวมถึง
วัฒนธรรมที่ดีงามขององคกร ตอไปจากรุนสูรุน จึงไดมอบนโยบายใหฝายบริหาร ใหความสําคัญกับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อยางมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธะกิจ และคานิยมขององคกร 

 แผนสืบทอดงานระยะที่ 1 แบงเปน 2 ชวง เปนการวางแผนสําหรับตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและ
ผูบริหารระดับสูง สําหรับตําแหนงผูบริหารระดับรองลงมา ขณะนี้บริษัทอยูระหวางการปรับปรุงงานดานการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ดวยสรรหาบุคคลการที่มีคุณภาพเขามาเสริมทีมงาน และการวาจางที่ปรึกษาดานการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเขามาชวยใหคําชี้แนะ รวมถึงการจัดทําแผนงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบพรอม
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม สามารถติดตามการดําเนินงานได ซ่ึงฝายบริหารจะไดนําเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาตอไป  
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10. การควบคุมภายใน 
 โปรดดูรายละเอียดในหนา 79 เร่ือง ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะอธิบายไวในสวนของรายงานการปฏบิัติตาม
หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ 
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11.  รายการระหวางกัน 
 

บริษัทมีรายการระหวางกันกบับรษิทัที่เกี่ยวของกับบริษัทในกลุม เฉพาะกรณีทีม่ีความจําเปนอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจ ตามปกติทางการคา ที่เกิดขึ้นในระหวางป 2550  
รวมทั้งทีม่ียอดคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2550  โดยรายการที่เปดเผยดังตอไปนี ้เปนรายการระหวางกันระหวางบริษัทกับบริษทัยอยที่มีความเกีย่วพัน และ/หรือ สนบัสนุนธุรกิจของบริษัทยอย  
บริษัทรวมและบรษิัทที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนีส้ิน รายได และคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทและบริษทัยอยเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษทัที่เกี่ยวของกันโดยการมี
ผูถือหุน และ/หรือ  การเปนกรรมการรวมกัน โดยรายการระหวางกันดังตอไปนี้เปนรายการระหวางบริษทัหรือบรษิัทยอย กับบรษิัทที่บรษิัทถือหุนนอยกวาหรือเทากับรอยละ 60  แตไมมี
รายการใดที่เกิดขึ้นจากบุคคลทีม่ีความขัดแยงกัน   คือบุคคลที่เกี่ยวของไมไดเปนผูถือหุนรายใหญที่เกินกวารอยละ 5  ในบริษัททีม่ีรายการระหวางกัน  
 
รายการระหวางกนัไดกําหนดขึ้นโดยใชราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ โดยมีนโยบายกําหนดราคาดังนี้ 
 
       นโยบายการกําหนดราคา 

• การขายสินคาและการใหบริการและอื่น ๆ  ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
• ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม    ตามอัตราคงทีซ่ึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
• คาใชจาย     ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
• ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม    อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
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ขอมูลสรปุของรายการระหวางกันที่สาํคัญตามความหมายขางตน มีดังนี้ 

1. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) กับ NEE (บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด)   
โดย NMG   ถือหุน 99.99% ใน NBI และ NBI ถือหุนใน NEE 50% มีความสมัพันธโดย NEE มกีรรมการรวมกับ NMG จํานวน 1 ทาน (NEE มีกรรมการ 6 ทาน NMG มกีรรมการ 11 ทาน)  

รายละเอียด รายการ 
ระหวางป 

 2550  
(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
ดานลูกหนี ้
NMG เรียกเก็บคาใชจายสวนกลาง คาเชา จาก NEE  
ดานเจาหนี ้
NEE เรียกเก็บคาหนังสือกับ NMG  
 

 
 

5.17 
 

10.47 

 
 

3.40 
 

8.22 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : กรรมการอสิระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดยคาบริการ และคาเชาที่เรียกเก็บ
ระหวางกัน เปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป   NMG เรียกเก็บคาใชจายสวนกลางที่เกิดจากการบริหารงานโดย NMG ไดแก คาใชจายที่เกิดขึ้นจากฝายธุรการ, บุคคล, จัดซื้อ เปนตน 
ดังนั้น NMG จึงเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสดุของบริษัท   ในขณะเดียวกัน NEE ไดเรียกเก็บคาหนังสือที่จําหนายให NMG ตามอัตราตลาดที่เรียก
เก็บทั่วไป 

2.  รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) กับ NP บริษทั เนชั่น พร็อพเพอรตี้ส จํากัด) โดย NMG ถือหุน 18% มีกรรมการรวม 3 ทาน 
รายละเอียด รายการ

ระหวางป 
2550      

(ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NP เรียกเก็บคาดูแลพื้นที่ Nation Tower, Fitness, 
อาคารจอดรถ กับ NMG  

 
61.04 

 
0.0002 

 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตสุมผล และเปนรายการทางการคาปกต ิโดย NP เปนบรษิัททีท่ําหนาที่บรหิาร
พื้นที่ของอาคาร Nation Tower, สวนอาคารลานจอดรถ และ Fitness ดังนั้น NP จึงเรียกเก็บคาบริการดูแลสถานที่ขึ้นในอัตราทีใ่กลเคียงกับอัตราตลาด   
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3.  รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) กับ  NTR (บริษัท เอ็นพีจ ีเทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จาํกัด)  โดย NMG ถือหุน 18% ใน NP และ NP ถือ
หุน 99%  ใน NTR  โดย NTR ไมมกีรรมการรวมกับ NMG  

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550 
    (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการคงคางทางบัญชี 
• รายการคงคางจากรายการผลขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยคางรับ  
• รายการคงคางตามสัญญาแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการ 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ที่ไดตั้งสํารองไวแลวในชวง
ป 2542-2546 ) 
รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2550 
• NMG รับคืนหนี้ตามสัญญาประนอมหนีใ้นระหวางป 

2550 เดือนละ 1 ลานบาท ตั้งแตเดือนกันยายน 2549 
• NTR นําเงินจากการขายทรัพยสินมาชําระหนีใ้ห 

NMG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 
 

267.00 

 
37.55 

 
5.28 

 
 

(42.83) 

             NMG มีรายการดอกเบี้ยและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนคางรับตั้งแตป 2538-2545  
จํานวน 194.90  ลานบาท แตบริษทัตั้งคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญในป 2542 , ป 2545  และ ป 2546 
แลว จํานวน 35.32  ลานบาท, 104.58 ลานบาท และ  20 ลานบาท ตามลําดับ หรือรวม 159.90  
ลานบาท โดยผานมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับรายการดอกเบี้ยคางรับดังกลาว
เปนรายการขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเปน
แบบลอยตัว เนื่องจากเงินที่ NMG ให NTR  กูบางสวนเปนเงินตราตางประเทศ 
            ในเดือนกันยายน 2549 NMG และ NTR ไดทําสัญญาประณีประนอมหนี้ระหวางกนั 
โดยตกลงใหทยอยชําระหนี้เดือนละ 1 ลานบาท ซึ่งในระหวางป 2550 NMG ไดรับเงินรวม 12 
ลานบาทครบถวนตามสัญญา และในเดือนกุมภาพันธ 2550 ไดจดจํานอง ที่ดิน และสิ่งปลูก
สรางเปนหลักประกันหนี้ ดังนั้นเมื่อ NTR ขายทรัพยสินไดในเดือนธันวาคม 2550 จึงไดทํา
สัญญาที่จะชําระคืนหนี้ให NMG และบริษัทยอยคือ NI (NMG ถือหุน 99.99%) รวมทั้งหมด 
325 ลานบาท โดยใหชําระ ณ วันทีข่ายอยางต่ํา 250 ลานบาท และอีก 75 ลานบาท ในระยะเวลา 
6 เดือน ซึ่งในวนัที่ 27-28 ธันวาคม 2550 NMG ไดรับชําระเงินจาก NTR แลวรวม 267 ลาน
บาท คงเหลือ 58 ลานบาท ซึ่งจะแบงเปนสวนที่คืนให NMG และ NI  30.5 ลานบาท และ 27.5 
ลานบาท ตามลําดับในเดือน มิถุนายน 2551  จะทําให NMG อาจจะมีรายไดเพิ่มขึน้ หรือ
คาใชจายลดลง ตามจาํนวนเงินที่ไดรับ เนื่องจาก ณ  31  ธันวาคม 2550 NMG ไดตั้งสองคาเผื่อ
หนีสู้ญครบถวนแลว ตามที่แสดงในงบการเงินเปนยอดสุทธิ 0 บาท 

รวม สทุธิ 279.00 0.00  
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รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ 

รายการเงินกูยืมระหวางกันคงคาง 
• NMG ใหเงินกูยืมแก NTR ในระหวางป 2539 - 

2545โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 7   
• หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ที่ไดตัง้สํารองไวแลว
ในชวงป 2542-2549 ) 

ในระหวางป 2550 ไมมีรายการระหวางกนัเกิดขึ้น 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

438.35 
 
 

(438.35) 
 

 
        รายการเงินกูยืมคงคาง ณ 31 ธ.ค. 2549 เปนรายการที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2539-2541 เพื่อใชใน
การปรับปรุงอาคารโรงแรมของ NTR  ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย NMG ไดเรียกเก็บดอกเบี้ย
ตามตนทนุการกูยืมของ NMG + Margin ประมาณรอยละ 1 โดยในไตรมาส 3/2548 บริษทัไดตั้ง
สํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ จาํนวน 177.56 ลานบาท และในไตรมาส 4/2550  ฝายบญัชีไดจัด
กลุมรายการตั้งสาํรองคาเผื่อหนี้สูญระหวาง NTR และ NMG และ NI  ใหสอดคลองกับสัญญา
ประนปีระนอมหนี้ จึงไดโอนรายการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญจากเดิมที่ตั้งสํารองอยูในสวนลูกหนี้
อื่นและลูกหนี้การคา ไปเปนสาํรองในสวนเงินใหกูยืมรวม 438.35 ลานาท ทั้งนี้ไมกระทบตอ
รายการคงคางสุทธิ เนื่องจากเปนลูกหนี้รายเดิมคือ NTR  

คงคางสุทธิ  0.00  

รวมรายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมสุทธิ 279.00 0.00  

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   

ในเดือนกุมภาพนัธ 2550 ไดจดจํานอง ที่ดิน และสิ่งปลูกสรางเปนหลักประกันหนี้  

ในเดือนธันวาคม 2550 NTR ขายทรัพยสินได และไดทําสัญญาทีจ่ะชําระคืนหนีใ้ห NMG และบริษัทยอยคือ NI (NMG ถือหุน 99.99%) รวมทั้งหมด 325 ลานบาท โดยใหชําระ ณ วันที่ขาย
อยางต่ํา 250 ลานบาท และอีก 75 ลานบาท ในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2550 NMG ไดรับชําระเงินจาก NTR แลวรวม 267 ลานบาท คงเหลือ 58 ลานบาท ซึ่งจะแบงเปน
สวนที่คืนให NMG และ NI  30.5 ลานบาท และ 27.5 ลานบาท ตามลําดับในเดือน มิถุนายน 2551    

สําหรับรายการทีค่งคางจนถึง 31 ธนัวาคม 2550 นั้น เปนยอดยกมาตั้งแตป 2544  โดยรายการที่เปนเงินใหกูยืมไดคิดดอกเบี้ยตามตนทุนการกูของ NMG บวก Margin ประมาณรอย
ละ 1 ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับอัตราตลาด และเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  
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4. รายการระหวาง NMG (บริษัท เนชั่น มัลตมิีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)) กับ ใน NMK (บริษัท เอ็นพีจี มารเก็ตติ้ง เซอรวิสเซส จาํกัด) โดย NMG ไมไดถือหุนใน NMK และไมมีกรรมการ
รวมกนั   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550   
   (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ 

รายการทางการคา 
NMG และ NMK ไมมีรายการระหวางกันในป 2550  
มีเฉพาะรายการที ่ NMK ชําระคืนรายการคงคางจากป
กอนให NMG 26 ลานบาท ในระหวางป 2550 

 
 
 

26.00 

 
 
 

0.00 

      
 
ในระหวางป NMK ไดชําระคืนเงินทดรองจายที่มียอดคงคางยกมาจากปกอน ให  NMG ทั้งหมด
จํานวน 26 ลานบาท ทําให ณ 31 ธนัวาคม 2550 ไมมียอดคงเหลือ 

คงคางสุทธิ  0.00  

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : ในระหวางป 2550 ไมมีรายการคาที่เกิดขึ้นระหวาง NMG และ NMK โดย NMK ไดชําระคืนยอดที่คงคางอยูทั้งหมด จํานวน 26 ลานบาท   

 

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

ระหวางป 
2550     

 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
NMG และ MM ไมมีรายการระหวางกันในป 2550 
มีเฉพาะรายการที ่ MM ชําระคืนรายการคงคางจากป
กอนให NMG 3.84 ลานบาท  

 
 
 

3.84 

 
 
 

0.007 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   ในระหวางป 2550 ไมมีรายการคาระหวาง NMG และ MM โดยเงินที่คงคางเปนยอดยกมาตั้งแตป 2548 ซึ่งเกิดจากรายการทางการคาปกติ เปน
คาบริการสื่อโฆษณาในป 2546 – 2548 ที่เรียกเก็บระหวางกนัเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป ดังนั้น NMG จึงจําเปนตองเรียกเก็บตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อรักษาผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท ซึ่งในระหวางป 2550 NMG ไดรับชําระรายการที่คงคางจาก MM แลว 



90  

 

6.  รายการระหวาง NMG   กับ MEI  (บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทสี อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด)  โดย  NMG ไมไดถือหุนใน MEI  และไมมีกรรมการรวมกนั  
รายละเอียด รายการ

ระหวางป 
2550     

 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการลูกหนี้อื่น  เปนรายการที่ NMG เรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นกอนการดําเนินงานตั้งแตป 2547-
2548  
รายการคงคางทางบัญชี  
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2550 
(ที่ไดตั้งสํารองไวแลวในงบป 2542-2546 ) 
รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2550 
NMG รับคืนหนี้ตามสัญญาประนอมหนี ้ 

 
 
 
 
 
 

9.89 

 
 

17.31 
(17.31) 

 
 

          รายการคงคางในสวนคาใชจายกอนการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 27.20 
ลานบาท โดยในระหวางป 2550  NMG ไดรับชําระคืนบางสวนจํานวน 9.89 ลานบาท คงเหลือ
คงคาง 17.31 ลานบาท  ในไตรมาส 3 ป 2550 บริษัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้ง
จํานวน 17.31 ลานบาท โดยผานมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทําใหยอดคงเหลือตาม
บัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2550  เทากับ 0.00 ลานบาท  
(สําหรับรายการคงคางดังกลาวกอนหักสํารองหนี้สูญ เปนคาใชจายในการดําเนินการกอนจัด 
ตั้งบริษัท ในชวงป 2547-2548) 

คงคางสุทธิ  0.00  
รายการลูกหนี้การคา  เปนรายการที่ NMG เรียกเก็บคา
สื่อโฆษณา ในป 2549-2550  
รายการคงคางทางบัญชี  
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2550 
รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2550 
NMG รับคืนหนี้ตามสัญญาประนอมหนี ้
NMG เรียกเก็บคาสื่อโฆษณา 

 
 
 
 
 

12.31 
3.20 

 
 

19.57 
(16.37) 

 
 
 

          รายการคาเปนรายการที่ NMG เรียกเก็บคาสื่อโฆษณา และคาใชจายสวนกลาง ตั้งแตป 
2549 โดยมียอดคงคางยกมาจากป 2549 เทากับ 28.68 ลานบาท ในระหวางป 2550 NMG ไดรับ
ชําระรายการคงคางรวม 12.31 ลานบาท คงเหลือ 16.37 ลานบาท ซึ่งในไตรมาส 3 ป 2550 ได
ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญตามจํานวนที่คงคางทั้งหมด 16.37 ลานบาท โดยผานมติที่ประชุมคระ
กรรมการบริษัท และถึงแมจะตั้งสํารองหนี้สูญแลวก็ตาม บริษัทยังคงติดตามให MEI ชําระหนี้
ตามสัญญาตอไป 
         อยางไรก็ตามในระหวางป 2550 NMG ไดเรียกเก็บคาสื่อโฆษณาเพิ่มจํานวน 3.20 ลาน
บาท จึงทําให ณ 31 ธันวาคม 2550 มีรายการคงคางตามบัญชีสุทธิ 3.20 ลานบาท  
          ในป 2549  NMG และ MEI ไดทําบันทึกขอตกลงระหวางกัน ในการชําระหนี้ที่คงคาง
เกิน 6 เดือน รวม 46.69 ลานบาท โดยทยอยชําระใน ป 2550 จํานวน 10.69 ลานบาท และป 
2551 และป 2552  จํานวน 14.40 ลานบาท และ 21.60 ลานบาท ตามลําดับ  
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คงคางสุทธิ  3.20  
 
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   ในระหวางป 2550  มีการเรียกเก็บคาสื่อโฆษณาเพิม่ขึ้นจํานวน 3.20 ลานบาท โดย  MEI ไดชําระหนี้ตามบันทกึขอตกลง รวม 22.20 ลานบาท  แต
เนื่องจากบันทึกขอตกลงดังกลาว เปนการขยายระยะเวลาชําระหนี้ที่นานเกิน 1 ป  บรษิทัจึงไดพิจารณาตัง้สํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ตามจํานวนหนี้ที่คางทั้งหมดในไตรมาส 3 ป 2550 รวม  
33.68 ลานบาท โดยคงเหลือคงคางสุทธิ ณ  31 ธันวาคม 2550 เทากับ 3.2 ลานบาท   อยางไรก็ตาม บรษิัทยังคงติดตามให MEI ชําระหนี้ตอไป ถึงแมวาจะมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญแลวก็ตาม 
เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนสูงสดุของบริษัท 
 
7. รายการระหวาง NMG กับ บริษทั มีเดีย พัลซ จํากดั  (MP) โดย NMG ไมไดถือหุนใน MP โดย NMG และ MP ไมมีกรรมการรวมกัน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ.ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการลูกหนี้การคา  เปนรายการที่ NMG เรียกเก็บคา
สื่อโฆษณา จาก MP ในชวงป 2549    
รายการคงคางทางบัญชี  
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2549 

 
 
 
 

 
 

6.36 
(6.36) 

 
 
โดยรายการดังกลาวเปนรายการเรียกเก็บหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนสื่อโฆษณา โดยฝายบริหาร
ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน 6.69 ลานบาทในไตรมาส 4/2549 โดยผานมติจาก 

คงเหลือ  0.00 ประชุมคณะกรรมการบริษัท  (เปนสวนของลูกหนี้การคา 6.36 ลานบาท และลูกหนี้อื่น 0.33 
รายการลูกหนี้อื่น  เปนรายการที่ NMG เรียกเก็บ
คาบริการอื่น จาก MP  
รายการคงคางทางบัญชี  
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2549 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2550 
รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2550 
NMG เรียกเก็บคาบริการจัดสงสนิคาให MP  

 

 
 
 
 
 

0.55 

 
 

0.98 
(0.33) 
(0.45) 

ลานบาท)  และในไตรมาส 4  ป  2550 ไดตั้งสํารองหนี้สูญเพิ่มเติมอีกจํานวน 0.45 ลานบาท 
ทั้งนี้ถึงแมจะตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญแลวก็ตาม บริษัทก็ยังคงติดตามรายการคางชําระตอไป 

คงเหลือ  0.20  
รวมคงคางสทุธิ  0.20  
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ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดในป 2550 มีความสมเหตุสมผล โดย NMG ไดเรียกเก็บคาบริการจัดสงสินคา ในอัตราที่ตกลง
กันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป และเมื่อไตรมาส 4/2549 บรษิัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ จาํนวน 6.69 ลานบาท และไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิม่อีก จํานวน 0.45 ลาน
บาท ในไตรมาส 4/2550 รวมตั้งสํารองคาเผื่อหนี้หนีส้งสัยจะสูญไวเทากับ 7.14 ลานบาท คงเหลือหนีสุ้ทธิ 0.20 ลานบาททัง้นี้ถึงแมจะตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสญูแลวก็ตาม บรษิทัก็ยังคงติดตาม
รายการคางชําระตอไป เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท 
 
8. รายการระหวาง NMG   กับ KNP  (บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด จํากัด)  โดย NMG  ถือหุน 84.50% ใน  WPS และ WPS ถือหุน 48.99% ใน KNP หรือเทากับ NMG ถือหุน
ทางออมใน KNP ในสัดสวน 41.40%  โดยมีกรรมการรวมกนั  2 ทาน จากจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการลูกหนี้อื่น 
NMG เรียกเก็บคาบริการสวนกลาง 
รายการเจาหนีก้ารคา 
KNP เรียกเก็บคาพิมพ นิตยสาร 
 (เนชั่นสุดสัปดาห เนชั่นจูเนียร  หนังสือฉบบัพิเศษ) 

 
0.25 

 
44.59 

 
0.25 

 
26.64 

 
 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล : กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนรายการทางการคาปกติ โดย NMG เรียกเก็บคาใชจายตามที่
เกิดขึ้นจริง ในอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งใกลเคียงราคาตลาดทั่วไป ในขณะที่ KNP เรียกเก็บคาบริการงานพมิพ (ที่ไมใชการพมิพหนังสือพมิพ) กับ NMG ในอัตราที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงราคาตลาด
ทั่วไป (โดยเริ่มเรียกเก็บตั้งแตไตรมาส 2 ป 2550 ตั้งแตที่ KNP เริ่มดําเนินการ)   
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9.  รายการระหวาง NI  (บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด) กับ NTR  (บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด)   
โดย NMG ถือหุน 99% ใน NI สวน NI ไมไดถือหุนใน NTR และไมมกีรรมการรวมกัน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการคงคางทางบัญชี 
รายการคงคางจากรายการผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยคางรับ  
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ที่ไดตัง้สํารองไวแลว
ในชวงป 2542-2546 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

71.60 
 

(44.10) 
 
 

 
           รายการคงคางเปนรายการดอกเบี้ยคางรับจากเงินที่ NI ให NTR กูยืมในระหวางป 2539-
2541 โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเรียกเก็บคํานวณจากตนทุนการกูยืมของ  NI บวก Margin 
ประมาณรอยละ 1 เทากันทุกบริษัท  
          ในเดือนกันยายน 2549 NMG NI และ NTR ไดทําสัญญาประณีประนอมหนี้ระหวางกัน 
โดยตกลงใหทยอยชําระหนี้เดือนละ 1 ลานบาท ซึ่งในระหวางป 2550 NMG ไดรับเงินรวม 12 
ลานบาทครบถวนตามสัญญา และในเดือนกุมภาพันธ 2550 ไดจดจํานอง ที่ดิน และสิ่งปลูก
สรางเปนหลักประกันหนี้ ดังนั้นเมื่อ NTR ขายทรัพยสินไดในเดือนธันวาคม 2550 จึงไดทํา
สัญญาที่จะชําระคืนหนี้ให NMG และบริษัทยอยคือ NI (NMG ถือหุน 99.99%) รวมทั้งหมด 
325 ลานบาท โดยใหชําระ ณ วันที่ขายอยางต่ํา 250 ลานบาท และอีก 75 ลานบาท ในระยะเวลา 
6 เดือน ซึ่งในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2550 NMG ไดรับชําระเงินจาก NTR แลวรวม 267 ลาน
บาท คงเหลือ 58 ลานบาท ซึ่งจะแบงเปนสวนที่คืนให NMG และ NI  30.5 ลานบาท และ 27.5 
ลานบาท ตามลําดับในเดือน มิถุนายน 2551   
        รายการคงคาง ของรายการลูกหนี้ NTR ใน NI เทากับ 71.60 ลานบาท ไดตั้งสํารองหนี้สูญ
แลว 44.10 ลานบาท คงเหลือ 27.50 ลานบาท คาดวาจะไดรับคืนในเดือน มิถุนายน 2551   

คงคางสุทธิ  27.50  

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :  ในระหวางป 2550  ไมมีรายการคาระหวาง NI กับ NTR โดยจํานวนคงคางเปนรายการยอดยกมาตั้งแตป 2541-2546 ซึ่งไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญแลว 
44.10 ลานบาท คงเหลือ  ณ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน  27.50  ลานบาท   
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10. รายการระหวาง  NDM (บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด) กับ TP (บริษัท ไทยพอรทัล จํากัด)  
โดย NMG ถือหุน 99% ใน NDM และ NDM ถือหุน 19% ใน TP หรือเทากบั NMG ถือหุนทางออมใน TP และไมมีกรรมการรวมกนั 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการลูกหนี้การคา  เปนรายการที่ NDM เรียกเก็บ
รายการคาในชวงป 2545-2547   
รายการคงคางทางบัญชี  
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2548 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2550 
 
รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2550 
NMG รับคืนหนี้ตามสัญญาประนอมหนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 

3.95 

 
 

17.39 
(13.86) 
(3.53) 

 
 จํานวนเงินตั้งตนของรายการคางชําระเปนยอดยกมาตั้งแตป 2545 – 2547 รวม 33.86 ลานบาท 
และไดตกลงทําสัญญาชําระคืนหนี้ 20 ลานบาท และฝายบริหารไดพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ในไตรมาส  1/2548 จํานวน  13.86 ลานบาท  (โดยผานมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท)  ทําใหคงเหลือ หนี้ที่ตองชําระ 20 ลานบาท ตามขอตกลงชําระหนี้ โดย
ในป 2547 และป 2549 NDM ไดรับชําระแลว 9.42 ลานบาท และ 3.1 ลานบาท ตามลําดับ และ
ในป 2550 ไดรับชําระเพิ่มในระหวางป 3.95 ลานบาท  จึงคงเหลือหนี้สุทธิ 3.53 ลานบาท 
บริษัทจึงพิจารณาตั้งสํารองหนี้สูญตามจํานวนหนี้ที่คงเหลือสุทธิในป 2550 อีกจํานวน 3.53 
ลานบาท โดยผานมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คงคางสุทธิ 3.95 0.00  
 
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   ในระหวางป 2550 ไมมีรายการคาระหวาง NDM กับ TP มีเฉพาะรายการที่ TP ชําระคืนรายการคงคางให NDM 3.95 ลานบาท โดยจํานวนเงินคงคาง
ดังกลาวเปนยอดยกมาตั้งแต 2545 -  2546 ซึ่งบรษิัทไดตั้งสํารองคาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญรวมจาํนวน 17.39 ลานบาท คงเหลือสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 0.00   
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11. รายการระหวาง WPS (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด กับ MEI (บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด)   
โดย NMG ถือหุน 84.50% ใน WPS  สวน WPS ไมไดถือหุนใน MEI  และไมมีกรรมการรวมกัน 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการลูกหนี้การคา  เปนรายการที่ WPS เรียกเก็บ
คาบริการงานพมิพ ในป 2549-2550  
รายการคงคางทางบัญชี  
รายการลูกหนี้การคา 
รายการลูกหนี้อื่น 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2550 
 
รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2550 
WPS รับคืนหนี้คงคางจาก MEI  
WPS เรียกเก็บคาบริการงานพมิพ  

 
 
 
 
 

 
 
 

28.08 
18.47 

 
 
 

37.52 
0.46 

 (31.69) 
 
 

 

               รายการคาเปนรายการที่ WPS เรียกเก็บคาบริการงานพิมพ ตั้งแตป 2549 โดยมียอดคง
คางยกมาจากป 2549 เทากับ 47.59 ลานบาท ในระหวางป 2550 WPS ไดเรียกเก็บคาบริการงาน
พิมพเพิ่ม 18.47 ลานบาท และไดรับชําระรายการคงคางรวม 28.08 ลานบาท คงเหลือ 37.98 
ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 2550 ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญ 31.69 ลานบาท โดยผานมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2550 แสดงยอดคงคางทางบัญชีสุทธิ 6.29 
ลานบาท 
             ในป 2549  WPS และ MEI ไดทําบันทึกขอตกลงระหวางกัน ในการชําระหนี้ที่คงคาง
เกิน 6 เดือน รวม 31.49 ลานบาท โดยทยอยชําระใน ป 2550 จํานวน 7.49 ลานบาท และป 2551 
และป 2552 จํานวน 9.60 ลานบาท และ 14.40 ลานบาท ตามลําดับ 
 

คงคางสุทธิ  6.29  
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในป 2550 มีความสมเหตสุมผล และเปนรายการคาปกต ิโดย WPS ดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
ไดรับจางผลิตสินคาให MEI เปนราคาอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป ดังนั้นจึงมีรายการซื้อขายสินคาเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม WPS ยังคงติดตามให MEI ชําระหนี้ตอไป ถึงแมวาจะมีการตั้ง
สํารองคาเผื่อหนีสู้ญแลวก็ตาม เพือ่เปนการรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท 
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12. รายการระหวาง WPS  กับ MP (บริษัท มีเดียพัลซ จํากัด)  โดย NMG และ WPS ไมไดถือหุนใน MP  โดย  NMG และ WPS ไมมีกรรมการรวมกนั  
รายละเอียด รายการ

ระหวางป 
2550     

 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการลูกหนี้การคา   
รายการคงคางทางบัญชี  
รายการลูกหนี้การคา 
หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ที่ตั้งในป 2549 
รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2550 
WPS รับคืนหนี้คงคางจาก MEI  
WPS เรียกเก็บคาบริการงานพมิพ 

 
 
 
 
 

12.55 
0.86 

 
 

3.32 
(3.32) 

             รายการคาเปนรายการที่ WPS เรียกเก็บคาบริการงานพิมพ  ป 2549 โดยมียอดคงคางยก
มาจากป 2549 เทากับ 15.01  ลานบาท และไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญแลวในป 2549 จํานวน 
3.32 ลานบาท  คงเหลือเปนยอดยกมาตนป 11.69 ลานบาท  และในระหวางป 2550  WPS  ได
เรียกเก็บคาบริการเพิ่ม 0.86 ลานบาท  รวมเปนคงคางทางบัญชีสุทธิ 12.55 ลานบาท ซึ่ง WPS 
ไดรับชําระหนี้ตามยอดคงคางดังกลาวแลว 12.55 ลานบาท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2550 แสดง
ยอดคงคางทางบัญชีสุทธิ 0.00 ลานบาท 
 

คงคางสุทธิ  0.00  
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในป 2550 มีความสมเหตุสมผล และเปนรายการคาปกติ โดย WPS ดําเนินธุรกิจโรงพิมพ 
ไดรับจางผลิตสินคาให MP  เปนราคาอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป  อยางไรก็ตาม WPS ยังคงติดตามให MP ชําระหนี้ตอไป ถึงแมวาจะมกีารตั้งสาํรองคาเผื่อหนีสู้ญแลวก็ตาม เพื่อเปน
การรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท 

13. รายการระหวาง WPS (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด   กับ บริษทั เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  (NEE)  โดย NMG ถือหุน 84.50% ใน WPS  สวน WPS ไมไดถือหุน
ใน NEE  แตมีความสมัพนัธกับ WPS  โดยมีกรรมการรวมกัน จาํนวน 1 ทาน  (NEE มกีรรมการ 6 ทาน WPS มีกรรมการ 7 ทาน) 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
WPS เรียกเก็บคาพิมพจาก NEE  

 
2.83 

 
- 
 

 

ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล :   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาส 1 ป  2550 มีความสมเหตุสมผล และเปนรายการคาปกติ โดย WPS ดําเนิน
ธุรกิจโรงพิมพ ไดรับจางผลิตสินคาให NEE เปนราคาอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดทั่วไป  
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14. รายการระหวาง  WPS (บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด)    กับ KNP ( บริษทั เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด จํากัด)  โดย  NMG ถือหุน 84.50% ใน WPS และ WPS ถือหุน 
48.99% ใน KNP โดยมีกรรมการรวมกนั 2 ทาน (KNP มีกรรมการ 6 ทาน   WPS มกีรรมการ  7 ทาน)   

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
WPS เรียกเก็บคา ทําเพลท หรือการเตรียมงานกอนการ
พิมพ (Pre Press) และคาบริการงานพิมพจาก KNP 
รายการลูกหนี้อื่น 
WPS เรียกเก็บคาเครื่องจักร  
WPS เรียกเก็บคาเชาพื้นที่และคาบริการสวนกลาง  

 
10.21 

 
 

189.76 
10.79 

 
24.86 

 
 

52.61 
 

 

คงคางสุทธิ  77.47  
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล   กรรมการอิสระไดพิจารณาแลวมคีวามเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในป 2550 มีความสมเหตุสมผล และเปนรายการคาปกติ โดยการบริการที่เรียกเก็บระหวาง
กันเปนอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป WPS เรียกเก็บคาพมิพเพลท และ คาเชาพื้นที่โรงพมิพ และสํานักงาน จาก KNP รวมทั้งคาเครื่องจักร เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  
 
15. รายการระหวาง  NED (บริษทั เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด)  กับ  KNP (บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จํากัด จํากัด) โดย  NMG ถือหุน 84.50% ใน WPS และ WPS ถือหุน 48.99% 
ใน KNP และ NMG ถือหุน  99.99% ใน บรษิัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  (NBI)  และ NBI ถือหุน 99.99% ใน NED โดยมีกรรมการรวมกนั 2 ทาน  (NED มกีรรมการ 7 ทาน  KNP มี
กรรมการ6 ทาน)  

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
KNP เรียกเก็บคาบริการงานพมิพหนังสือจาก NED  

 
24.14 

 
9.64 

 

คงคางสุทธิ  9.64  
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล   รายการที่เกิดขึ้นในป 2550 มีความสมเหตุสมผล และเปนรายการคาปกติ โดย NED จายชําระคาบริการงานพมิพหนังสอืให KNP เปนรายการที่เรียกเก็บ
ระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป   
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16. รายการระหวาง NBI (บริษัท เนชั่น บุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด )  กับ  KNP (บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวสิ จํากัด)  โดย NMG ถือหุน 84.50% ใน WPS และ WPS ถือหุน 
48.99% ใน KNP และ NMG ถือหุน  99.99% ใน บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  (NBI)  โดยมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน  (NBI มีกรรมการ 7  ทาน  KNP มีกรรมการ 6 ทาน)  

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
KNP เรียกเก็บคาบริการงานพมิพหนังสือจาก NBI  

 
10.06 

 
3.14 

 

คงคางสุทธิ  3.14  
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล   รายการที่เกิดขึ้นในป 2550 มีความสมเหตุสมผล และเปนรายการคาปกติ โดย NBI จายชําระคาบริการงานพมิพหนังสือให KNP เปนรายการที่เรียกเก็บ
ระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป   
 
 
17. รายการระหวาง  NEE (บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด)   กับ  KNP (บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอรวิส จาํกัด) โดย  NMG ถือหุน 84.50% ใน WPS และ WPS ถือหุน 
48.99% ใน KNP และ NMG ถือหุน  99.99% ใน บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  (NBI) และ NBI ถือหุน 99.99% ใน NEE โดยมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน  (NEE  มีกรรมการ 6   ทาน  
KNP มีกรรมการ 6 ทาน) 

รายละเอียด รายการ
ระหวางป 

2550     
 (ลานบาท) 

ยอดคงคางสุทธิ 
 31 ธ. ค. 2550 

(ลานบาท) 

หมายเหต ุ

รายการทางการคา 
KNP เรียกเก็บคาบริการงานพมิพหนังสือจาก NEE 

 
7.37 

 
2.57 

 

คงคางสุทธิ  2.57  
ความจาํเปนและความสมเหตสุมผล   รายการที่เกิดขึ้นในป 2550 มีความสมเหตุสมผล และเปนรายการคาปกติ โดย NEE จายชําระคาบริการงานพมิพหนังสอืให KNP เปนรายการที่เรียกเก็บ
ระหวางกันในอัตราใกลเคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป  
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ความจําเปนและความสมเหตสุมผลของการทํารายการระหวางกัน 

ธุรกิจและการดําเนินงานสวนใหญของบริษัทและบรษิัทยอยมีความเกีย่วพัน และ/หรือ สนบัสนุนธุรกิจของบริษัทยอยบริษัทรวม
และบริษทัที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนีส้ิน รายได และคาใชจายสวนหนึ่งของบริษัทและบริษทัยอยเปนรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัท
ยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษทัเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน และ/หรือ  การเปนกรรมการรวมกนัและ
ผูบริหารทีส่ําคัญ กรรมการและพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการและควบคมุการดําเนินงาน
ของบริษัท บรษิัทยอย บริษัทรวมและบริษทัที่เก่ียวของกัน โดยบริษัทและบริษัทยอยกําหนดนโยบายการคิดราคาโดยกําหนด
หลักเกณฑดังนี ้
 
นโยบายการกําหนดราคา 
• การขายสินคาและการใหบริการและอ่ืน ๆ  ราคาซื้อขายทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป 
• ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม   ตามอัตราคงทีซ่ึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 
• คาใชจาย     ตามอัตราที่ไดตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาด 
• ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืม   อัตราคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน 

 

  รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในระหวางป 2550 เปนรายการปกติทางการคาและไมมีรายการกูยืมระหวางกัน สําหรับ
ข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันจะเปนไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งมีการกําหนดลําดับข้ันในการอนุมัติตามขนาดของ
รายการ และไมขัดตอขอบังคับของบริษัท และไมมีรายการใดที่เปนรายการระหวางกันกับบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน 
นอกจากนี้รายการระหวางกันที่เกิดข้ึนใหมและรายการที่มียอดคงคางนั้น ทุกไตรมาสจะผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอิสระ 
และทุกสิ้นปหากมีรายการใดที่เปนสาระสําคัญ ผูสอบบัญชีจะทําการตรวจสอบสัญญาและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของ ซึ่งหากพบ
รายการใดที่สาระสําคัญก็จะเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งงบการเงินดังกลาวจะนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติทุกไตรมาส รวมทั้งงบการเงินประจําปที่กรรมการบริษัทไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และเปด
โอกาสใหซักถามไดทุกประเด็น ซึ่งที่ผานมาไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง   

  สําหรับนโยบายทีเ่ก่ียวกับรายการระหวางกัน บรษิัทจะใหมีเฉพาะรายการทางการคาทีม่ีความจาํเปนและเปนรายการที่
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักคือดานสื่อสิ่งพมิพ วิทยุ และ โทรทัศน  รวมทั้งมนีโยบายที่จะไมใหเงินกูเพิ่มแกธุรกิจทีไ่มเกี่ยวของ 
นอกจากนีห้ากมีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นและรายการดังกลาวเกิดข้ึนกับบุคลลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ทางบริษทั
จะจัดใหมีขั้นตอนการพิจารณาตามที่ตลาดหลักทรพัยฯ และคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) กําหนด 
เพื่อเปนมาตราการในการคุมครองผูลงทุน 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบการเงิน 

รายงานการสอบบัญช ี

(1) ผูสอบบัญช ี

รายนามผูสอบบญัชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน และไดลงนามในงบการเงินของบริษทั งบการเงินของบริษัทยอย และ
งบการเงินรวม ตัง้แตป  2548  ถึงป 2550 มีดังนี ้
ป 2548 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ป 2549 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ป 2550 นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

โดยนายวินิจ ศลิามงคล เปนผูสอบบัญชีของบรษิัทมาตั้งแตงวดบัญชีป 2546  หรือตอเนือ่งจนถึงป 2550 รวมระยะเวลา 5 ป โดย
ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพนัธและไมมีสวนไดเสียกับบริษทั / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถอืหุนรายใหญ  หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

(2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชใีนระยะ 3 ป ที่ผานมา 
ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบดังนี้ 

ป 2548   -    ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข   

ป 2549  -  ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข 

ป 2550  -  ใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข 
 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 
 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  

    บริษัทและบริษทัยอย 10 บริษัท  จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ในป 2550 เปนจํานวนเงินรวม 4,160,000 บาท 
    

 2. คาตอบแทนอื่น (non-audit fee) 

         -ไมมี- 
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(ข) ตารางสรุปงบการเงินรวม (เลือกแสดงเฉพาะรายการที่สาํคัญ)  

โดยรายการของงบการเงินทั้งหมดสามารถศึกษาไดจากงบการเงินของบริษัท 

        หนวย : (พันบาท) 
 2548 % 2549 % 2550 % 
       

รายการในงบดุล       
เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น 132,769 2% 190,594 4% 168,410 4% 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 979,578 18% 875,443 17% 815,120 20% 
รายไดคางรับ 76,200 1% 48,554 1% 68,744 2% 
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษทัรวมและบริษทัที่เกี่ยวของกัน 596,544 11% 492,420 10% 119,203 3% 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 414,104 8% 234,444 5% 215,879 5% 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 163,894 3% 177,475 4% 96,345 2% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,363,089 43% 2,018,930 40% 1,483,701 36% 
รวมเงินลงทุนระยะยาว 42,000 1% 43,692 1% 134,404 3% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ - ราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม 2,672,247 49% 2,669,888 52% 2,053,051 50% 
ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชาคืน 253,590 5% 253,590 5% 253,590 6% 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 121,813 2% 129,188 2% 222,996 5% 
รวมสินทรัพย 5,452,739 100% 5,115,289 100% 4,147,742 100% 
 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 และเงินกูระยะยาวที่ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 

 
 

1,164,253 

 
 

21% 

 
 

934,864 

 
 

18% 

 
 

890,993 

 
 

21% 
เจาหนี้การคา 208,930 4% 172,554 3% 143,414 4% 
หุนกู สวนที่ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป -0- 0% 600,000 12% 1,000,000 24% 
เจาหนี้และเงินกูยืมจากบริษทัรวมและบรษิัทที่เกี่ยวของกัน 10,574 0.3% 981 0.02% 45,519 1% 
ภาษีเงินไดคางจาย 16,250 0.3% 15,830 0.3% 44,944 1% 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 178,297 3% 251,599 5% 330,651 8% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,578,304 29% 1,975,828 39% 2,455,521 59% 
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 364,167 7% 330,557 6% 613,900 15% 
หุนกู - สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,600,000 29% 1,000,000 20% - - 
หนี้สินอื่น 93,862 2% 133,866 3% 155,825 4% 
รวมหนี้สิน 3,636,332 67% 3,440,251 67% 3,225,246 78% 
หุนสามัญ - ชําระเต็มมูลคาแลว 1,647,480 30% 1,647,730 32% 1,647,740 40% 
สวนเกินมูลคาหุน  344,629 6% 115,558 2% 4 0% 
สํารองจากการตีราคามูลคายุติธรรม (42,169) -1% (40,627) -1% (1,943) -0.4% 
สํารองตามกฎหมาย 20,794 0.4%     
กําไร (ขาดทนุ) สะสม (249,965) -5% (154,222) -3% (836,179) -20% 
เงินรับลวงหนาคาหุน 77,500 1%     
สวนของผูถอืหุนสวนนอย 18,138 0.3% 106,598 2% 112,875 3% 
สวนของผูถือหุนสุทธิ 1,816,407 33% 1,675,037 33% 922,497 22% 
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หนวย: (พันบาท) 

       
 2548 % 2549 % 2550 % 

รายการในงบกําไรขาดทุน       
รายไดจากการขายและบริการ - สุทธิ 2,878,309 95% 2,914,213 95% 3,006,929 95% 
รายไดคาเชาและบริการ และอื่น ๆ 154,265 5% 167,158 5% 163,078 5% 
รวมรายไดจากการดําเนนิงาน 3,032,574 100% 3,081,371 100% 3,170,007 100% 
ตนทุนขายและบรกิาร 1,869,952 62% 1,765,495 57% 1,852,680 58% 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,107,819 37% 1,141,781 37% 1,019,509 33% 
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน 2,979,951 98% 2,907,276 94% 2,872,189 91% 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนดอกเบีย้และภาษ ี 52,623 2% 174,095 6% 297,818 9% 
ดอกเบี้ยจาย 160,602 5% 171,467 5% 174,513 6% 
ภาษีเงินได 29,431 1% 27,532 1% 64,251 2% 
(ขาดทนุ) กําไร จากสวนของผูถือหุนสวนนอย (6,944 ) -0.2% (10,960) -0.4% (6,277) -0.2% 
กําไร (ขาดทุน) กอน รายการพิเศษ (144,354 ) -5% (35,864) -1% 52,777 1.7 % 
โดยรายการพิเศษไดแก:-       
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรพัย  อาคาร    (3,551) -0.1% (560,439) - 18% 
กําไรจากการขายทรัพยสินถาวร 341,091 11% 6,484 0.2% 38,492 1.2% 
กําไรจากการขายเงินลงทุน 100,515 3% -  -  
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษทัไทย พอรทัล (2,180 )  (6,092) -0.2% -  
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน ในบริษทัไทยเศรษฐกิจ 
ประกันภัย  

    (39,840) -1% 

สํารองหนี้สงสัยจะสูญ : รายการลกูหนี้และเงินกูยืม       
-เอ็นพจีี เทรนนิ่ง  แอนด  คอนเฟอรเรนซ  รีสอรท  (167,561) -6% -  -  

  - เนชั่น พร้ินติ้ง คอมเพล็กซ (35,447) -1% -  -  
  - เนชั่น ทัว่ไทย (34,709) -1% -  -  
  - มีเดีย พัลซ และ มีเดีย เอ็กเพอรทีส (ประเทศไทย)   (6,050) -0.2% (69,744) -2% 
  - ไทย พอรทัล      (4,100) -0.1% 
  - ลูกหนี้การคาทัว่ไป และลูกหนี้อืน่ๆ (80,146) -3% (40,287) -1.3% (62,715) -1.6% 
  - ลูกหนี้การคาประเภท แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ     (44,550) -1.4% 
สํารองสินคาเสื่อมสภาพและลาสมยั (61,530) -2% (9,432) -0.3% (17,105) -0.5% 
ตัดบัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยอ่ืน   (11,503) -0.4% (29,437) -0.4% 
ภาษีเงินไดตัดบัญชี   (6,618) -0.2% (8,042) -0.2% 
อาคารที่ไมไดใชในการดาํเนนิงานตัดบัญชี     (4,022) -0.1% 
ผลประโยชนพนักงานเกษียณอาย ุ   (41,309) -1.3%   
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย     (48,790) -1.5% 
ภาษีจากกาํไรรายการพิเศษและรายการปรับปรุงภาษ ี (249,930) -8%     
กําไร (ขาดทุน) สทุธิ (332,071) -11% (154,222) -5% (797,515) -25% 
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ตารางแสดงรายการในงบกระแสเงนิสด 
หนวย: (พันบาท) 

    
 2548 2549 2550 

เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนนิงาน 

 
217,592 

 
349,756 

 
500,527 

เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน (441,539) 551,642 601,892 
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมการลงทนุ 1,126,367 (220,958) (261,063) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก ( ใชไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน (722,179) (272,648) (362,841) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง ) สุทธิ (37,351) 58,036 (22,012) 

 

ตารางแสดงกําไรจากการดําเนินงานกอน ดอกเบี้ย, ภาษีเงินได , คาเสือ่มราคา, รายจายตัดบัญชี ( EBITDA )  

และรายการพิเศษสําหรับป 2548-2550  

                       หนวย: (พันบาท) 

 
 
 

2548 

 
 

2549 

 
 

2550 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิกอนรายการพิเศษ  
(หลังภาษแีละดอกเบี้ยจาย) 

 
(144,354) 

 
(35,864) 

 
52,777 

บวก ดอกเบี้ยจาย 160,602 171,467 174,513 
บวก  ภาษ ี 29,430 27,532 64,251 
บวก คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบญัชี 189,735 241,436 229,071 
กําไรจากการดําเนนิงานกอนคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 
(EBITDA) 

235,413 404,571 520,612 

 
หมายเหตุ :  

รายการพิเศษประกอบดวย กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร, กําไรจากการขายเงินลงทุน, คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ, คา
เผื่อสินคาลาสมัย, คาเผื่อผลขาดทนุจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร อปุกรณ, คาเผื่อผลขาดทนุจากการดอยคาของเงินลงทุน, 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยอื่นตัดบัญชี, ภาษีของกําไรรายการพิเศษและรายการปรับปรุงภาษี, ผลประโยชนพนกังาน
เกษียณอายุ, ภาษีเงินถูกหัก ณ ที่จายตัดบัญชี, อาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงานตดับัญชี, สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย 
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน 
ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินของงบการเงินรวม     
บริษัทเนช่ัน มัลตมีิเดีย กรุป จํากัด ( มหาชน ) และบริษัทยอย     

รายการ    
 2548 2549 2550 

 1. อัตราสวนสภาพคลอง    
1.1 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.50 1.02 0.60 
1.2 อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.70 0.54 0.40 
1.3 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทนุ 
        หมุนเวียน(เทา) 

 
0.10 

 
0.20 

 
0.23 

1.4 อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา (เทา) 3.34 3.14 3.56 
1.5 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วนั ) 108 115 101 
1.6 อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 5.94 5.44 8.23 
1.7 ระยะเวลาขายสินคาคงเหลือ (วัน) 61 66 44 
1.8 อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี้  (เทา) 5.26 5.95 6.45 
1.9 ระยะเวลาชาํระหนี้ (วนั) 68 61 56 
1.10 Cash Cycle (วัน) 100 120 89 
2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากาํไร    
2.1 อัตรากําไรขั้นตน (%) 35.03% 39.42% 38.39% 
2.2    อัตรากาํไรจากการดําเนนิงาน (%) -3.53% 0.47% 4.48% 
2.3 อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 
         ตอการทํากาํไร 

 
6.11% 

 
11.33% 

 
15.60% 

2.4   อัตรากําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ -4.09% -1.15% 1.64% 
2.5 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสวนของผูถือหุน (เทา) -7.83% -2.13% 5.72% 
3.  อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    
3.1 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัย (%) -2.38% -0.67% 1.14% 
3.2 อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัยถาวร (%) 1.54% 8.02% 12.54% 
3.3 อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.58 0.58 0.69 
4.  อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน    
4.1 อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)  2.00 2.05 3.50 
4.2 อัตราสวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 
        D/E Ratio 

 
1.72 

 
1.71 

 
2.72 

4.3 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 4.06 3.20 4.24 
4.4 อัตราสวนกาํไรกอนดอกเบี้ยกอนภาษีและกอนรายการพิเศษตอ 

ดอกเบี้ยจาย (เทา) 
 

0.33 
 

1.06 
 

1.71 
4.5 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน cash basis (เทา) 0.42 0.85 0.80 
4.6 อัตราการจายเงินปนผล  (%) 0.00% 0.00% 0.00% 
 
หมายเหตุ :  

รายการพิเศษประกอบดวย กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร, กําไรจากการขายเงินลงทุน, คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ, คา
เผื่อสินคาลาสมัย, คาเผื่อผลขาดทนุจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร อปุกรณ, คาเผื่อผลขาดทนุจากการดอยคาของเงินลงทุน, 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยอื่นตัดบัญชี, ภาษีของกําไรรายการพิเศษและรายการปรับปรุงภาษี, ผลประโยชนพนกังาน
เกษียณอายุ, ภาษีเงินถูกหัก ณ ที่จายตัดบัญชี, อาคารที่ไมไดใชในการดําเนินงานตดับัญชี, สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย 
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ผลการปฏิบัตติามแผนการดาํเนนิธรุกิจ ในกรณีทีเ่คยเปดเผยเปาหมายในการดาํเนนิธุรกิจในระยะเวลา 3-5  ป ขางหนา
ไวกับผูถือหุน   
-ไมม-ี 

สรุปฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย  สาํหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 

งบการเงินรวมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2550   บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได และสวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน 107.23 ลานบาท หากรวม
ภาษีเงินได 57.81 ลานบาท (ไมรวมภาษีจากการขายเครื่องจักร 6.44 ลานบาท) สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม 46.43 ลานบาท 
การรับรูกําไรจากการขายเครื่องจักรสุทธิภาษี 32.48 ลานบาท รายการตัดหนี้สูญ รายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคา
และบริษัทที่เกี่ยวของตามการปรับนโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้ ตลอดจนการตั้งคาเผื่อสินคาลาสมัยของสินคาคงเหลือ รวม 
210.77 ลานบาท  การตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวม 615.88 ลานบาทและเงินชดเชยให
พนักงานดวยเหตุออกจากงาน 6.33 ลานบาท ผลประกอบการสําหรับป 2550 จะแสดงเปนขาดทุนสุทธิ 797.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
643.95 ลานบาท จากปกอน ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 154.22 ลานบาท   

อยางไรก็ตามการตั้งคาเผื่อหนี้สูญ และการดอยคาตาง ๆ ขางตน เปนผลจากรายการทางบัญชี  ซ่ึงไมมีผลกระทบตอ
กระแสเงินสดของบริษัท  โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสําหรับป 2550 เทากับ 500.53 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 150.77 
ลานบาท จากปกอนที่เทากับ  349.76 ลานบาท  โดยผลการดําเนินงานของบริษัทมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. รายไดจากการขายและบริการ ในป 2550 เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปกอน เหตุผลหลักมาจาก รายไดจากการขายโฆษณา
เพิ่มขึ้น 7% โดยมาจากรายไดโฆษณาจากสื่อทีวีและวิทยุเพิ่มขึ้น 67% รายไดจากการใหบริการขาวสารและโฆษณาผานสื่อ
ระบบอิเลคทรอนิคสเพิ่มขึ้น 81% ในขณะที่รายไดโฆษณาจากสื่อส่ิงพิมพลดลงเพียง 2% แมวาจะมีการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ และ ความไมแนนอนทางการเมือง นอกจากนี้ รายไดจากบริการดานการพิมพ การเปนตัวแทนจําหนายหนังสือ
ตางประเทศ และบริการรับขนสงเพิ่มขึ้น 33% อยางไรก็ตาม รายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพลดลง 10% โดยรายไดจากการ
จําหนายหนังสือพิมพลดลง 11%  เนื่องจากปกอนไดออกหนังสือฉบับพิเศษเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงครองสิริราชยสมบัติครบ 60 พรรษา และรายไดจากการจําหนายหนังสือพอคเก็ตบุคสและการตูนลดลง 5%      

2. ตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินงาน ในป 2550 ลดลง 0.33% เมื่อเทียบกับปกอน  (โดยไมรวมการตั้งสํารองคาเผือ่หนี้
สูญ และการตั้งดอยคาตางๆรวม 826.65 ลานบาท) จากตนทุนการพิมพลดลง 17% จากนโยบายบริหารดานการผลิตมีผลทํา
ใหสามารถควบคุมปริมาณการใชกระดาษลดลง และจากการบริหารจัดการดานการขนสงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลทํา
ใหตนทุนในการขนสงลดลง 2% ทั้งๆที่ สถานการณดานราคาน้ํามันในประเทศยังมีราคาจําหนายที่ผันผวนตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ในสวนของ คาใชจายสงเสริมการขายเพิ่มขึ้น 7% เนื่องจากมีการจัด event ตางๆเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายได เชน งาน
ครบรอบ 36 ปเนชั่น และงานแทนคุณแผนดิน เปนตน 

 
3. บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ การพิจารณา การตั้งสํารองลูกหนี้ประเภทแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ และมีการปรับอัตราการ

ตั้งสํารองลูกหนี้ จาก 0.75%  เปน 1.00% ของรายไดที่เกิดขึ้นในแตละเดือน 
 
 กลาวโดยสรุป  ผลการดําเนินงานสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได และ
สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม จํานวน 107.23 ลานบาท หากรวมภาษีเงินได 57.81 ลานบาท (ไมรวมภาษีจากการขายเครือ่งจกัร 
6.44 ลานบาท) สวนแบงขาดทุนจากบริษัทรวม 46.43 ลานบาท การรับรูกําไรจากการขายเครื่องจักรสุทธิภาษี 32.48 ลานบาท 
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รายการตัดหนี้สูญ รายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การคาและบริษัทที่เกี่ยวของ และคาเผื่อสินคาลาสมัย รวม 210.77 ลาน
บาท การตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ รวม 615.88 ลานบาท และ เงินชดเชยใหพนักงานดวย
เหตุออกจากงาน  6.33 ลานบาท   ผลประกอบการสําหรับป 2550 จะแสดงเปนขาดทุนสุทธิ  797.51 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิ 154.22 ลานบาท   

  
อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2550 ถูกกระทบดวยรายการทางบัญชีจึงทําใหแสดงเปนผล

ขาดทุนสุทธิ แตผลการดําเนินงานที่เปนธุรกิจหลักกอนรวมรายการดอยคาตาง ๆ ยังมีกําไรจากการดําเนินงาน 52.78 ลานบาท   
ซ่ึงเห็นไดจาก กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานของป 2550 ที่เทากับ 500.53 ลานบาท เพิ่มขึ้น 150.77 ลานบาท จากป
กอนที่เทากับ  349.76 ลานบาท  

 

ผลการดาํเนนิงานที่ผานมาของแตละสายผลิตภณัฑ  ป 2550 

 
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา (Printing and Publishing Business)  
ประกอบดวย 4 สายธุรกิจ โดยอยูภายใตบริษัทเนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป จาํกัด (มหาชน)  คือ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจ

ภาษาไทย  สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  และสายธุรกิจกิจกรรมและหนังสือฉบบัพิเศษ  

รายได :- 

รายไดจากสือ่ส่ิงพิมพและโฆษณาในป 2550 ประกอบไปดวยรายไดจากการขายพื้นที่โฆษณาและจัดจําหนายใน
หนังสือพิมพ The Nation, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ Bizweek,  คม  ชัด ลึก และนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห , เนชั่นจูเนียร และ
รายไดจากการจําหนายหนังสือฉบบัพิเศษ  

รายไดจากการขายและบริการของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณาในป 2550 เทากับ 2,244  ลานบาท  คิดเปน 75% ของ
รายไดจากการขายและบริการรวมของกลุมบรษิัท  ซ่ึงลดลง 73  ลานบาท หรือ 3% จากปกอนที่เทากบั 2,317  ลานบาท โดย
สาเหตุหลักเกิดจากรายไดโฆษณาทีล่ดลง 2% เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทีไ่ดรับผลกระทบจากความไมแนนอนทาง
การเมือง การเพิม่ขึ้นของราคาน้ํามัน อัตราดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปญหาความไมสงบในชายแดน
ภาคใตที่มีอยางตอเนื่อง ทาํใหธุรกิจตาง ๆ ชะลอการใชจายเพื่อการโฆษณา   สําหรับรายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพ ในป 2550 
มีรายไดลดลง 75 ลานบาท หรือ 11% จากปกอน สาเหตุหลักเนื่องจากในป 2549 มีรายไดจากการจําหนายหนังสือฉบบัพิเศษ
เนื่องในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัตคิรบ 60 ป  และผลของการปรับราคาสมาชิกของ The Nation ในไตรมาส 1 และ กรุงเทพ
ธุรกิจในไตรมาส 4  ของป 2549 ในขณะทีป่ 2550 ไมมีผลกระทบจากรายไดดังกลาว 

รายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและโฆษณาประกอบดวยโครงสรางรายไดดังตอไปนี ้

รายไดโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ สําหรับป 2550 เทากับ 1,536 ลานบาท ซ่ึงลดลง 24 ลานบาทหรอื 2% จากปกอนที่เทากับ
1,560 ลานบาท สาเหตุที่รายไดโฆษณาลดลงจากเนื่องจากการลดลงของโฆษณาประเภท Display และ Classified ในสื่อ
หนังสือพิมพ โดยโฆษณาประเภท Display ในป 2550   เทากับ 1,125  ลานบาท  ซ่ึงลดลง 51 ลานบาท หรือ 4% จากปกอนที่
เทากับ 1,176 ลานบาท  สวนโฆษณาประเภท Classified ในป 2550 เทากบั 252 ลานบาท ซ่ึงลดลง 42 ลานบาทหรือ 14% จากป
กอน ที่เทากับ 294 ลานบาท สําหรบัโฆษณาประเภท Supplement ในป 2550 เทากบั 70 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอน  

อยางไรก็ตาม ถึงแมรายไดโฆษณาในหนาหนังสือพมิพโดยทั่วไปจะลดลง  แตบริษัทสามารถหารายไดจากสื่อโฆษณา
ในลักษณะการจดัทํากิจกรรมพิเศษ (Below the Line) เพิ่มขึ้น โดยความรวมมือจากทุกส่ือส่ิงพิมพของกลุมบริษัท ซ่ึงในป 2550 
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บริษัทมีรายไดสวนนี้เทากบั 90 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 70 ลานบาท หรือ 350% จากปกอนที่เทากบั 20 ลานบาท ซ่ึงสงผลใหรายได
โฆษณาของสื่อส่ิงพิมพในภาพรวมลดลงเพียง 2% จากปกอน  

รายไดจากการจัดจําหนายสิ่งพิมพ  ในป 2550 เทากบั 590 ลานบาท โดยลดลง 75 ลานบาท หรือ 11% จากปกอนที่
เทากับ 665 ลานบาท เนือ่งจากในป 2549 บริษัทมีรายไดจากการจําหนายหนังสือฉบบัพิเศษเนือ่งในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป รวมอยูประมาณ 50 ลานบาท และผลของการปรับราคาสมาชิกของ The Nation ในไตรมาส 1 และ กรุงเทพธรุกิจใน
ไตรมาส 4   

รายไดจากการรับจางพิมพและการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศ  ในป 2550 เทากบั 54 ลานบาท ลดลง 26 
ลานบาท จากปกอนที่เทากบั 80 ลานบาท เนือ่งจากไดโอนการดาํเนนิงานของการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ ไป
ดําเนินธุรกิจภายใตบริษทั เนชัน่ บุคส อินเตอรเนชัน่แนล จาํกัด (บริษัทยอย 99.99%) ตั้งแตกลางป 2549 โดยคงเหลือเฉพาะ   
รายไดจากการรับจางพิมพส่ิงพิมพตางประเทศ 

รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเนชั่น ทาวเวอร ในป 2550 เทากบั 58 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 14 ลานบาท หรือ 32% 
จากปกอนที่เทากบั 44  ลานบาท เนือ่งจากปรบัอัตราคาบริการและเปดพื้นที่ใหเชาเพิ่มขึน้  

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา รวมในป 2550 เทากับ 1,551 ลานบาท ลดลง 151 ลานบาท
หรือ 9% จากปกอน ที่เทากบั 1,702 ลานบาท โดยตนทุนขายประกอบดวยตนทนุผันแปรตามจาํนวนผลิต ซ่ึงจะผันแปรตาม
รายไดเฉพาะสวนที่เปนรายไดจากการจําหนายส่ิงพิมพ ซ่ึงมีสัดสวน 28% ของรายได (ไมรวมรายไดจากสือ่โฆษณา หรือ
กิจกรรมพิเศษ) โครงสรางตนทุนขายดังกลาวประกอบดวย ตนทนุกระดาษ, ตนทุนการพิมพ และ ตนทนุหนังสือรวมประมาณ 
842 ลานบาท หรือเปนสัดสวน 54%, สําหรับตนทุนขายที่เปนตนทุนคงที่มีสัดสวนประมาณ 46% ประกอบดวย คาใชจาย
เงินเดือนสวนกองบรรณาธิการรวม 316 ลานบาท หรือ 20% คาเชาเครื่องจักร 302 ลานบาท หรือ 19%  คาใชจายเดินทาง 24 ลาน
บาท หรือ 2% และคาเสื่อมราคา 12  ลานบาทหรือ 1%   

สําหรับนโยบายในการควบคุมตนทุนขายนั้น หากราคากระดาษเพิ่มขึน้  บริษัทจะควบคุมยอดผลิตอยางเขมงวดโดยการ
ควบคุมคุมยอดรบัคืน และปรับการจัดหนาเนือ้หาขาวใหเหมาะสมกับจํานวนหนากระดาษ หรือปรับลดจาํนวนหนาสี  
นอกจากนี้ในป 2550 ทีผ่านมา บริษัทไดปรับขนาดกระดาษที่ใชในการพิมพ The Nation และกรุงเทพธรุกิจ จาก 31 นิ้ว เปน 28 
นิ้ว ซ่ึงมีผลใหตนทุนกระดาษลดลงไดประมาณ 10% เปนตน โดยภาพรวมของตนทนุกระดาษและตนทุนการพิมพในป 2550 
รวม 842 ลานบาท ซ่ึงลดลง 93 ลานบาท หรือ  10% จากปกอนที่เทากบั 935 ลานบาท    

คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจสิ่งพิมพและโฆษณา  ในป 2550 เทากับ 1,003 ลานบาท ซ่ึงลดลง 44 ลานบาท
หรือ 4% จากปกอนที่เทากบั 1,047 ลานบาท โดยคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและ
บริหาร 273 ลานบาท โดยมีสัดสวน 27%, คาใชจายสงเสริมการขาย 203 ลานบาท หรือมีสัดสวน 20% คาใชจายเกี่ยวกับการ
ขนสงเดินทาง 153 ลานบาท หรือ 15%, คาเสื่อมราคา 96 ลานบาทหรือ 10% โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผันตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 

กําไรขั้นตนของธรุกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา  ในป 2550 เทากับ 693 ลานบาท หรือ 30.9% เมื่อเทียบกับรายไดจากการ
ขายและบรกิาร โดยเพิ่มขึ้น 4.4% จากป 2549 ที่เทากับ 26.5% เนื่องจากอัตราการลดลงของตนทุนขายถงึ 9% ในขณะที่รายได
ลดลงเพียง 3%   
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ซ่ึงตนทุนขายหลกัคือ ตนทุนกระดาษ ตนทุนการพิมพ  มีจํานวนลดลงเนือ่งจากการควบคุมการใชกระดาษที่เขมงวด 
นอกจากนี้ตนทุนขายสวนหนึ่งคือ คาเชาเครื่องจักร ที่เปนคาใชจายคงที่ตามสัญญาระยะยาว 5 ป โดยคาเชาดังกลาวเปนการเชา
ลิสซ่ิงซ่ึงรวมดอกเบี้ยแลว   

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพและโฆษณา  ในป 2550 มีผลขาดทนุสุทธิ 797 ลานบาท แตหากไมรวมคาเผื่อ
ผลขาดทุนจากการดอยคาของอาคาร ที่ดิน 560 ลานบาท, คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 94 ลานบาท, คาเผื่อการดอยคาของ
ทรัพยสิน 23 ลานบาท , คาเผือ่การดอยคาเงินลงทนุในกิจการที่เกี่ยวของกัน 74 ลานบาท, คาเผือ่การดอยคาเงินลงทุนในบริษทั
อื่น 40 ลานบาท คาเผื่อการดอยคาของที่ดนิทีไ่มไดใชงาน 4 ลานบาท ธุรกิจส่ือส่ิงพมิพและโฆษณา จะมีผลขาดทนุจากการ
ดําเนินงานกอนรายการพิเศษขางตนเทากับ -3 ลานบาท โดยผลขาดทนุลดลง 51 ลานบาทจากปกอนทีม่ีผลขาดทุนกอนรายการ
พิเศษ 54 ลานบาท  

 
ธุรกิจบริการดานการพิมพ (Printing Services Business) อยูภายใตการดําเนินงานของ บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศ

ไทย จํากดั) หรือ WPS (NMG ถือหุน 84.50%)   

รายได :- 

รายไดจากบริการงานพิมพ ในป 2550 ประกอบไปดวยรายไดที่เรียกเก็บคาพิมพจากบริษทัแม และบริษทัในเครือ 
ประมาณ 85%-90% โดยมีรายไดในปที่ผานมาเทากับ 474 ลานบาท ซ่ึงลดลง 102 ลานบาท หรือ 18% จากปกอนเทากบั 576 ลาน
บาท เนือ่งจากผลของนโยบายควบคุมปริมาณการใชกระดาษ และควบคุมยอดรับคนื ซ่ึงทําให WPS มีรายไดเรียกเก็บจาก NMG 
ลดลงไปดวย   

รายไดอ่ืน  ในป 2550 เทากับ 21 ลานบาท ซ่ึงเปนรายไดจากการขายเศษกระดาษ และวสัดุคงเหลือจากการพิมพ และจาก
การใหเชาโรงพิมพแกบริษัทรวมทนุ – Kyodo Nation Printing Services (WPS ถือหุน 49%) 

 

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจบริการงานพิมพ รวมในป 2550 เทากบั 475 ลานบาท โดยลดลง 107 ลานบาท หรือ 
18% จากปกอนทีเ่ทากับ 582 ลานบาท ซ่ึงตนทุนขายหลัก ประกอบดวย คาเชาเครื่องจักร 301 ลานบาท ซ่ึงมีสัดสวน 63% ตนทุน
กระดาษและวัตถดุิบในการผลิต 101 ลานบาท หรือ 21% เงินเดือนคาจางสวนงานผลิต 26 ลานบาท หรือ 5% และคาเสื่อมราคา 
27 ลานบาทหรือ 5% โดยคาใชจายหลักคือคาเชาเครื่องจักร ซ่ึงเปนตนทุนคงที่ จากการทําสัญญา Sales & Leased Back 2 สัญญา 
ทําใหบริษทัตองรับภาระคาใชจายคอนขางสูงในชวง 5 ปแรก ทั้งนี้ในป 2551 จะมีสัญญาเชาที่จะครบกําหนดในเดือน กันยายน 
ซ่ึงหลังจากนั้นบรษิัทจะลดคาเชาจายไดเดือนละประมาณ 7.2 ลานบาท  

คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจบริการงานพิมพ ในป 2550 เทากบั 24 ลานบาท ซ่ึงลดลง 6 ลานบาท หรือ 
20% จากปกอนทีเ่ทากับ 31 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 9 ลานบาท หรือ 38%, คาเสื่อมราคา 3 
ลานบาทหรอื 13% โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผนัตามรายได   

ผลการดาํเนนิงาน:- 

กําไรขั้นตนของธรุกิจบริการงานพมิพ ในป 2550 มีผลขาดทุนขั้นตนเล็กนอย เทากบั 0.3 ลานบาท หรือ –0.06% โดยผล
ขาดทุนลดลง 6.3 ลานบาท หรือลดลง 5% จากปกอน ที่มผีลขาดทุนขัน้ตนเทากบั 6.6 ลานบาท โดยสาเหตุหลักจากตนทุนขายที่
ลดลง เนื่องจากยอดการสั่งงานพิมพจากบริษัทในกลุมลดลง จากผลของการควบคุมยอดรับคนื รวมทั้งคาเชาเครื่องจักรลดลงจาก
ปกอน 36 ลานบาท จากการขายเครื่องจักรบางสวนใหบริษัทรวมทุน  (KNP)    
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 กําไร (ขาดทุน) สุทธิของธุรกิจบรกิารงานพิมพ  ในป 2550 มีผลขาดทุนสุทธิ 69 ลานบาท สาเหตุหลักจากการรบัรูผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จากบริษัทรวมทุน KNP ที่ WPS รวมลงทุนในสัดสวน 49% จํานวน 81 ลานบาท และ
ในป 2550 WPS ไดตั้งสํารองคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้บริษัทในเครือ 32 ลานบาท 

 
ในไตรมาส 1 ป 2550 WPS ไดรวมทุนกบับริษทั Kyodo Printing  จากประเทศญี่ปุน ภายใตชื่อ Kyodo Nation Printing 

Services Co., Ltd.  (KNP)  ซ่ึงเริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแตไตรมาส 2 ป 2550 โดย WPS ถอืหุน 49%, Kyodo Printing Japan ถือหุน 
49% และ San-Mic Trading (Thailand) Co., Ltd. ถอืหุน 2% มีทุนจดทะเบียนจํานวน 350 ลานบาท สําหรับ WPS ไดลงทนุโดย
การจําหนายเครื่องจักร Commercial Web และอุปกรณที่เกี่ยวของ  

 
KNP ดําเนินธุรกจิใหบริการงานพมิพ Commercial Printing อาท ิ การพิมพ magazine และ pocket book ทั้งในและ

ตางประเทศ (แตไมรวมการพิมพหนังสือพิมพ ซ่ึงจะดําเนินการโดยบริษัท WPS เอง) โดยงานพิมพสวนหนึ่งมาจากฐานลูกคา
เดิม ของ Kyodo Printing Singapore ซ่ึงเปนกลุมลกูคางานพิมพเพื่อสงออกไปยัง Australia และ UK นอกจากนี้ยังมีงานพิมพจาก
ฐานลูกคาเดิมของ WPS และกลุมลกูคาใหมในประเทศ สําหรับผลการดําเนินงานป 2550 ระยะเวลา 9 เดือน (เมษายน-ธันวาคม 
2550)  KNP มีสินทรัพยรวม 948 ลานบาท หนี้สินรวม 698 ลานบาท รายได 189 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ 99 ลานบาท  ซ่ึงมีผล
ขาดทุนสุทธิคอนขางสูง เนื่องจาก  KNP อยูในระยะเวลาการกอตั้งบรษิัท โดยเครื่องจักรยังอยูระหวางการทยอยติดตั้งเพิ่มเติมใน
ระหวางป และรายไดยังทยอยโอนจากตางประเทศ  ในขณะที่คาใชจาย สวนที่เปนตนทนุคงที่ ตองรับรูทนัที  

 
 
ธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง  (Edutainment Business) อยูภายใตการดําเนินงานของ บริษัทยอย ไดแก บริษัท เนชัน่ 

บุคส อินเตอรเนชัน่แนล จํากดั – NBI  (NMG ถอืหุน 99.99%) บริษัท เนชั่น เอด็ดูเทนเทนท จํากัด  –NED  (NBI ถือหุน 
99.99%) บริษัท เนชั่น เอก็มอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด  (NBI ถอืหุน –50%)  

รายได : - 

รายไดจากธุรกิจการศึกษาและบนัเทิง ในป 2550 ประกอบดวยรายไดหลักจากการจาํหนายส่ิงพิมพ เพื่อการศึกษาและ
หนังสือเลม การเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ โดยในปทีผ่านมารายไดรวมของทั้ง 3 บริษัท ในสายธุรกิจนี้เทากบั 
545 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 105 ลานบาท หรือ 24% จากปกอนที่เทากบั 440 ลานบาท เนื่องจากการปรับโครงสรางภายในกลุมส่ือ
ธุรกิจดานการศึกษาและบนัเทิง โดย NBI ไดรับโอนธุรกิจจากการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ ซ่ึงเดิมดําเนินการ
ภายใต NMG ตั้งแตกลางป 2549 ทําใหในป 2550 รายไดของกลุมธุรกิจนี้มีการรับรูรายไดเต็มป ในขณะทีป่ 2549 มีเพยีงครึ่งป 
นอกจากนี้รายไดที่สูงขึ้นยังเกิดจาก การปรบัโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษทั NED ใหเปนผูผลิตส่ิงพิมพที่ไดรับลขิสิทธ์ิ
จากประเทศญีปุ่น โดย NEE จะซื้อสินคาจาก NED เพื่อไปจําหนายตออีกทอดหนึ่ง   

คาใชจาย:- 

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง รวม 3 บริษัท ในป 2550 เทากับ 365 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 94 
ลานบาท หรือ 35% จากปกอนที่เทากับ 271 ลานบาท โดยตนทุนขายหลัก ประกอบดวยตนทุนคาหนังสือ ซ่ึงรวมถึงตนทนุการ
จางพิมพ ตนทนุการผลิตตาง ๆ คาลิขสิทธ์ิ หนังสือ และลิขสิทธ์ิ นกัเขียน รวม 338 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน 93% สวน
คาใชจายเงินเดือน ฝายบรรณาธิการ และฝายผลิต มจีํานวนรวม 11 ลานบาท หรือมีสัดสวน 3% ของตนทนุขาย 

คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง ในป 2550 เทากับ 99 ลานบาท ซ่ึงเพิม่ขึ้น 5 ลานบาท 
หรือ 5% จากปกอนที่เทากบั 94 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบริหาร 32 ลานบาท หรือ 32%, คาใชจาย
สงเสริมการขาย 13 ลานบาท หรือ 13% คาใชจายเกี่ยวกับการขนสงเดินทาง 6 ลานบาท หรือ 6%, โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปร
ผันตามรายได   
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ผลการดาํเนนิงาน:- 

กําไรขั้นตนของธรุกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง ในป 2550 มีกําไรขั้นตน เทากบั 181 ลานบาท หรือ 33% ของรายได โดย
ลดลง 5% จากปกอน ที่มีกําไรขั้นตน 169 ลานบาท หรือ 38% เนื่องจากการปรบัโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษทัในกลุม
ตั้งแตกลางป 2549 ไดแก NED ใหเปนผูผลติส่ิงพิมพที่เปนลิขสิทธ์ิจากประเทศญี่ปุน โดย NED จะจําหนายตอให NEE อีกทอด
หนึ่ง ซ่ึงเทากับในป 2550   NED จะมีโครงสรางรายได และตนทนุขายที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งป ในขณะที่ ป 2549 มีเพียง 6 เดือนของ
คร่ึงปหลัง จึงทําใหกําไรขั้นตนทั้งป 2550 ลดลง  

 กําไร (ขาดทนุ) สุทธิของธุรกิจสื่อการศึกษาและบันเทิง ในป 2550 มีผลกําไรสุทธิรวม 3 บริษัทเทากบั   58 ลานบาท 
โดยเพิ่มขึ้น 8 ลานบาท หรือ 16% จากปกอนที่เทากบั 50 ลานบาท ซ่ึงหากไมรวมคาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญจํานวน 1.2 ลานบาท, คา
เผื่อสินคาลาสมัย 17.1 ลานบาท จะมีผลกําไรจากการดําเนินงานกอนรายการพิเศษขางตนเทากับ 77 ลานบาท   

สําหรับกําไรสุทธิรวม 3 บริษัท จํานวน 58 ลานบาท แบงเปนกาํไรจาก บริษทั NBI 25 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอนทีม่ี
กําไร 24 ลานบาท บริษทั NEE มีกําไรสุทธิเทากบั 34 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอน 6 ลานบาท หรือ 21% สวนบรษิัท NED มี
ผลขาดทุนสุทธิ 0.5 ลานบาท ซ่ึงผลขาดทุนสุทธิลดลงจากปกอน 1.5 ลานบาท   

 
ธุรกิจสื่อโทรทัศน และวิทยุ (Broadcasting Business) 

รายได :- 

รายไดจากสายธุรกิจส่ือโทรทศันและวทิยุ คิดเปน 10% ของรายไดจากการขายและบรกิารรวมของกลุมบริษัท สวนใหญ
เปนรายไดจากการขายสื่อโฆษณาและรับจางผลิตหรอืรวมผลิตรายการใหกับสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ ทั้ง Free TV  และเคเบิล
ทีวี  ไดแก ชอง 3, ชอง 5, ชอง 7 และ ชอง 9, TTV1,  เปนตน  โดยใชวธีิการแบงสรรรายไดเปนคาตอบแทนแกเจาของสถานีตาม
สัดสวนที่ตกลงกนั  ซ่ึงมีคาใชจายสวนใหญคือตนทนุการผลติรายการ ซ่ึงเปนคาใชจายผันแปรตามปริมาณรายการที่ผลิตเพิ่มขึ้น  
สวนคาใชจายคงที่ไดแก คาเชาสถานี TTV คาเสื่อมราคา คาใชจายเงินเดือนฝายขาว และผลิต    

รายไดโฆษณาจากสื่อโทรทัศนและวิทยุ ในป 2550  รวมเทากับ 329 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 82 ลานบาท หรือ 33% เมื่อ
เทียบกับปกอนที่เทากบั 247 ลานบาท โดยโครงสรางรายไดประกอบดวยสวนที่มาจากสื่อโทรทศัน 307 ลานบาท และจากสื่อ
วิทยุ 22 ลานบาท   

รายไดจากธุรกิจโทรทัศนเพิ่มขึ้น 106 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้น 53% จากปกอนที่เทากบั 201 ลานบาท เนือ่งจากตั้งแตชวง
ปลายป 2549 บริษัท มีรายการออกอากาศทาง  Free TV เพิ่มขึ้น เชน รายการชีพจรโลก กับสุทธิชัย หยุน รายการชีพจรโลกวันนี ้
รายการขาวขน คนขาว  ทางชอง 9  รายการจมูกมด ทางชอง 7 รายการสยามเชานี้ ทางชอง 5 รายการเรื่องเดนเย็นนี้ ทางชอง 3 
เปนตน สําหรับส่ือวิทยุ มีรายไดรวม 22 ลานบาทเทากับปกอน  

สวนรายไดจากสื่อ New Media และ Internet เกิดจากรายไดจากการใหบริการขาวสาร SMS ผานทางโทรศัพทมอืถอืของ
ทุกเครือขาย และการลงสื่อโฆษณาใน Website ของกลุมบรษิัท และพนัธมิตร โดยในป 2550 รายไดกลุมนี้มีจํานวน 66 ลานบาท
ซ่ึงเพิ่มขึ้น 29 ลานบาทจากปกอนที่เทากบั 37 ลานบาทและรวมเปนสวนหนึ่งในงบการเงิน NMG  ในขณะทีป่ 2549 รายไดของ 
New Media ไดรวมเปนสวนหนึ่งของรายไดในบริษทั NRN   
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คาใชจาย:-  

คาใชจายสวนตนทุนขายของธุรกิจสื่อโทรทัศนและวิทยุ  ในป 2550 รวม  259  ลานบาท เพิ่มขึ้น 32 ลานบาท หรือ 14%
จากปกอนที่เทากบั 227 ลานบาท  โดยสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นจากตนทนุการผลิตรายการและคาใชจายดานขาวที่เพิ่มขึ้นจากการทํา
รายการใน Free TV เพิ่มขึ้น โดยคาใชจายเกี่ยวกับตนทุนการผลติรายการในป 2550 ประมาณ 130 ลานบาท หรือเปนสัดสวน 
50%  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 44 ลานบาทหรือ 51% จากปกอนทีเ่ทากับ 86 ลานบาท สวนคาใชจายเงินเดือนสวนบรรณาธิการและฝายผลิต
ประมาณ  55  ลานบาท หรือเปนสัดสวน 21% คาเสื่อมราคา 21 ลานบาท หรือ 8% โดยคาใชจายดังกลาวไมแปรผันตามรายได 
เนื่องจากรายไดของบริษทัเกิดจากบริการดานสื่อโฆษณา,  รับจางผลิต และรวมผลิตรายการ 

คาใชจายในการขายและบริหาร  ในป 2550 เทากบั 45 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอนที่เทากับ 44 ลานบาท ซ่ึงโครงสราง
ของคาใชจายสวนนี้ประกอบดวย คาใชจายเงินเดือนฝายขายและบรหิาร ประมาณ 15 ลานบาท หรือ 33% คาใชจายสงเสริมการ
ขายประมาณ 8 ลานบาท หรือ 18% ของคาใชจายในการขายและบริหารรวม โดยคาใชจายในสวนนี้ไมแปรผันตามรายได   

ผลการดําเนินงาน:- 
กําไรขั้นตน   ของธุรกิจโทรทัศนและวทิยุป 2550 มีกําไรขั้นตน 70 ลานบาท หรือ 21% ของรายได ซ่ึงเพิ่มขึ้น 13% จาก

ปกอนที่มีกาํไรขัน้ตน 20 ลานบาท หรือ 8% ของรายได   ซ่ึงเปนผลจากการไดรายการใหมเพิ่มขึ้นในป 2550 ทําใหอตัราการ
เติบโตของรายไดเพิ่มสูงขึ้น 33% ในขณะทีอ่ัตราการเติบโตของตนทนุขายเพิ่มเพียง 14%  

กําไรสุทธิ  ของธุรกิจโทรทัศนและวิทยุป 2550 มีผลกําไรสุทธิ 13 ลานบาท เพิ่มขึน้ 44 ลานบาทจากปกอน ที่มผีล
ขาดทุนสุทธิ -31 ลานบาท โดยกําไรสุทธิดังกลาวมากจากกําไรของธุรกิจโทรทศัน 11 ลานบาท และวทิยุ 2 ลานบาท หากไมรวม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5 ลานบาท จะมีกําไรจากการดําเนินงานกอนรายการตั้งสํารอง 18 ลานบาท  

    

ฐานะการเงนิ ณ 31 ธันวาคม  2550 

งบดุลรวม สิ้นสุด 31 ธันวาคม  2550 โดยเปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 

สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 4,148 ลานบาท ซ่ึงลดลง 967 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ  5,115  ลานบาท  
โดยมีรายการที่เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญดังนี้  

เงินสด  เทากับ 168 ลานบาท ลดลง 23 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 191 ลานบาท   เนื่องจากในระหวางปบริษัทมีการ
ใชเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น   

ลูกหนี้การคา-สุทธิ เทากบั 815 ลานบาท ซ่ึงลดลง 60 ลานบาท จากปกอนที่เทากบั   875 ลานบาท  เนือ่งจากในป 2550 
ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 48 ลานบาท  บริษัทมีระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยของป 2550 ประมาณ  101 วัน ลดลง 14 วัน
จากปกอนที่เทากบั  115 วัน โดยสาเหตุที่ลดลงเนือ่งจากในป 2550 บริษทัไดตั้งสํารองลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากการกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับ การพิจารณาตั้งสํารองลกูหนี้ประเภทแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ และมีการปรับอัตราการตัง้สํารองลูกหนี้ จาก 
0.75%  เปน 1.00% ของรายไดที่เกดิขึ้นในแตละเดือน 

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทในเครือ-สุทธิ เทากบั  119 ลานบาท โดยลดลง  373 ลานบาท
จากปกอนที่เทากบั 492 ลานบาท เนื่องจากภายในป 2550 บริษทัไดรับชําระคนืเงินจากลูกหนี้บริษัทในเครือรายใหญ คือ บริษัท 
เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํานวน 267 ลานบาท และจากลูกหนีใ้นเครืออื่น ๆ ไดแก จาก บริษทั  มีเดีย 
เอ็กซเพอรทีส ประเทศไทย จํากัด 31 ลานบาท  จาก บริษัท มีเดีย พลัซ จํากัด 12 ลานบาท จากบริษทัมีเดีย แม็คเน็ต จํากดั 4 ลาน
บาท และจาก บริษัท เอ็นพีจี มาเกต็ติ้ง เซอรวิส จํากัด จํานวน 26 ลานบาท รวมทั้งหมดที่บริษัทไดรับคืนจากบรษิัทในเครือใน
ระหวางป 2550 เทากบั 340 ลานบาท  อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษทัยอย มีรายการลูกหนี้การคาจากบรษิัทรวม (KNP) เพิ่มขึ้น 
77 ลานบาท 
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  นอกจากนี้ในป 2550  บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 76 ลานบาท เปนของลูกหนี้ บริษทั ไทยพอรทัล 7 
ลานบาท ลูกหนีบ้ริษัท มีเดีย พลัซ  4 ลานบาท   ลูกหนี้บริษทัมีเดีย เอ็กซเพอรทีส ประเทศไทย จํากัด 65 ลานบาท   

 
 รายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมแก บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง แอนด คอนเฟอเรนซ รีสอรท จํากัด  (NTR)   ณ 31 ธันวาคม 

2550 มียอดคงคางสุทธิหลังหักสํารองหนี้สูญเทากับ 27.5 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยรายการเงินใหกูยืมในระหวางป 2539-2541 
รวม 438.35 ลานบาท  รายการดอกเบี้ยคางรับตั้งแตป 2539-2545 รวม 114.45 ลานบาท รวมทั้งส้ิน 552.81 ลานบาท  และไดตั้ง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในชวงป 2540-2548 แลวรวม 525.31 ลานบาท  คงเหลือสุทธิ 27.50 ลานบาท  (รายละเอียดอยูในรายการ
ระหวางกัน) 

  โดยในระหวางป 2550  บริษทัไดรับชําระคืนจาก NTR ดังนี้ 
• NTR ไดทยอยชาํระคืนหนี้เดือนละ 1 ลานบาท รวม 12 ลานบาท จากการทําสัญญาประนอมหนี้ระหวางกนั

ที่ NTR ตกลงชําระคืนหนี้ อยางนอยเดือนละ 1 ลานบาท ตั้งแตเดอืนกนัยายน 2549   
• วันที ่ 27 ธันวาคม 2550  NTR ไดขายทรพัยสินและนําเงินทีไ่ดรับจากการขายหลังจากหักคาใชจายที่

เกี่ยวของกับการขาย มาชําระคืนรายการลูกหนี้ให NMG แลวจํานวน 267 ลานบาท  
 

            อยางไรก็ตาม NTR ไดทาํสัญญาที่จะชําระคืนใหบริษัทและบริษทัยอยรวมทั้งหมด 325 ลานบาท ซ่ึงไดมีการชาํระ
คืนไปแลวจาํนวน 267 ลานบาท  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 คงเหลือประมาณ 58 ลานบาท จะชาํระคืนภายใน 6 เดือน นบัจาก
วันที่ขายสินทรพัยได เนื่องจากตองกันเงินสํารองไวเปนบัญชีเงินประกันความเสียหายระหวางผูซ้ือและผูขายตามกําหนด และ
สํารองสําหรับคาใชจายที่อาจจะเกดิขึ้น ซ่ึงคาดวาจะชําระคืนไดภายในเดือน มิถุนายน 2551 

รายไดคางรับ  เทากับ 69 ลานบาท เพิ่มขึ้น 20 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 49  ลานบาท  สวนใหญเพิ่มขึ้นจากรายไดคาง
รับจากธุรกิจโทรทัศนที่เกี่ยวกับโครงการเลือกตั้งชวงปลายป 2550  ซ่ึงเปนรายการสัญญาโฆษณาที่คาบเกี่ยวระหวางป  และยัง
ไมออกใบแจงหนี ้ โดยเฉพาะ โครงการจากการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ  ซ่ึงจะออกใบแจงหนี้เมื่อเสร็จส้ินโครงการ  เชน 
โครงการเลือกตั้ง เปนตน  

สินคาคงเหลือ  เทากับ 216 ลานบาท ซ่ึงลดลง 18 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 234  ลานบาท  สําหรับระยะเวลาขาย
สินคาคงเหลือ  ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 115 วัน ใกลเคียงกับปกอนที่เทากับ 114 วัน   ทั้งนี้คํานวณจากสวนของตนทุนขาย
ที่เปนตนทุนกระดาษ และตนทุนการพิมพ ซ่ึงคิดเปนสัดสวน 37% ของตนทุนขายรวม 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เทากับ 96 ลานบาท ซ่ึงลดลง  81 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 177 ลานบาท  โดยสินทรัพย
หมุนเวียนประกอบดวย คาใชจายลวงหนา 23 ลานบาท ภาษีซ้ือ และลูกหนี้กรมสรรพากร รวม 17 ลานบาท เงินทดลองจาย
พนักงาน 8 ลานบาท และลูกหนี้อื่น ๆ  

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของกัน  เทากับ 134 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 90 ลานบาท จากป
กอนที่เทากับ 44 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนของบริษัทยอย (WPS) ที่ไดลงทุนในบริษัทรวมทุน คือ KNP ในสัดสวน 49% 
เปนเงิน 171.5 ลานบาท ในชวงไตรมาส 1 ป 2550  แตไดรับรูผลขาดทุนตามวิธีสวนไดเสีย 81.5 ลานบาท คงเหลือสุทธิ 90 
ลานบาท  นอกจากนี้ประกอบดวยรายการเงินลงทุนในบริษัทรวมอีกแหงหนึ่ง 22 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของ
กันอื่นประมาณ 6 บริษัท รวม 71  ลานบาท  ซ่ึงไดตั้งดอยคาเงินลงทุนดังกลาวแลวตั้งแตป 2546-2550 รวม 62 ลานบาท 
คงเหลือเปนเงินลงทุนสุทธิแสดงในงบการเงิน 9 ลานบาท  นอกจากนี้ยังมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยหลายบริษัท เพื่อประโยชนในการเขาหาแหลงขาวรวม 12.6 ลานบาท  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เทากับ 1,938  ลานบาท ลดลง 620  ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 2,558 ลานบาท โดยสาเหตุ
หลักที่ลดลง คือการตั้งดอยคาของอาคาร และที่ดิน ที่บริษัทคาดวาจะจําหนายใหบุคคลภายนอกรวมประมาณ 560 ลานบาท 
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แยกเปนการดอยคาของสวนอาคารที่ใชงานในปจจุบัน 422 ลานบาท และอาคารที่ยังไมไดใชงาน 123 ลานบาท ที่ดิน 8 ลาน
บาท 

สําหรับการขายสินทรัพยดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 10 สิงหาคม 2550 และ 9 
พฤศจิกายน 2550 ที่มีมติอนุมัติในหลักการใหขายที่ดิน และอาคารสํานักงานของบริษัท และวันที่ 23 มกราคม 2551 ไดมีมติให
ขายทรัพยสินดังกลาว  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจอนุมัติในรายละเอียดที่เกี่ยวของ ซ่ึงที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 ไดรับทราบราคาเสนอซื้อลาสุดเปนเงิน 955 ลานบาท ซ่ึงจากราคาขาย
ดังกลาวไดประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของจากการขายที่คาดวาจะเกิดขึ้น  ทําใหมีมูลคาต่ํากวามูลคาทางบัญชีสุทธิเปนเงิน 
550 ลานบาท จึงไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวไว ณ 31 ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงิน 550 ลานบาท 

ทั้งนี้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางผูซ้ือและผูขาย และหลังจากนั้นเปน
ข้ันตอนการตรวจสอบ และตรวจนับทรัพยสิน และลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายตอไป  

นอกจากสินทรัพยที่เปนที่ดิน และอาคาร ดังกลาวแลว ในระหวางป 2550 บริษัทยอยคือ WPS ไดจําหนายเครื่องจักร
ให บริษัทรวมทุน KNP จํานวน 343 ลานบาท ขณะเดียวกันในระหวางปบริษัทและบริษัทยอยไดลงทุนในอุปกรณ เครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะรวม ประมาณ 94 ลานบาท  

ลูกหนี้ภายใตสัญญาขายและเชากลับคืน  จํานวน 254 ลานบาท เทากับปกอน โดยรายการลูกหนี้ดังกลาว เกิดจากการ
ทําสัญญาขายและเชากลับคืนเครื่องจักร กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ซ่ึง ณ วันที่ทําสัญญาในเดือนมีนาคม 2548 บริษัทไดตก
ลงที่จะขายเครื่องจักรใหผูซ้ือจํานวนเงิน 1,037 ลานบาท ตามราคาประเมิน โดยผูซ้ือไดจายชําระเงินใหบริษัทในวันทําสัญญา 
800 ลานบาท และอีก 237 ลานบาท ไดตกลงที่จะจายในวันที่ครบสัญญาเชากลับในเดือน มีนาคม 2553 เปนจํานวนที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เปนเงิน 254 ลานบาท   

สินทรัพยไมมีตัวตน เทากับ 115 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 112 ลานบาท ประกอบดวย
สินทรัพยประเภทโปรแกรมสําเร็จรูป ที่ใชงานทางดานบัญชี กองบรรณาธิการ ระบบการจองหนาโฆษณา ระบบการจําหนาย
ส่ิงพิมพ เปนตน 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น เทากับ 223  ลานบาท เพิ่มขึ้น 94 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 129 ลานบาท ประกอบดวย 
รายการหลัก ไดแก ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย  180 ลานบาท คิดเปนสัดสวนประมาณ 81% ซ่ึงเพิ่มขึ้น 111 ลานบาทจากปกอน 
ทั้งนี้เปนของ NMG 145 ลานบาท ซ่ึง NMG ยังไมไดใชประโยชนในการหักภาษีนิติบุคคล เนื่องจากในระยะ 2-3 ปที่ผานมา 
บริษัทไมมีภาษีนิติบุคคลที่ตองชําระ  อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาจะขอคืนภายในป 2551 

หนี้สินรวม  เทากับ 3,225 ลานบาท โดยลดลง 215  ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 3,440 ลานบาท โดยสรุปรายการที่
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ  879 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 119 ลานบาท  จากป
กอนที่เทากับ 760 ลานบาท  สวนใหญเพิ่มขึ้นจากการกูยืมวงเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อใชชําระคืน B/E ที่ครบกําหนดเมื่อ
ปลายป 2550  

เจาหนี้การคา เทากับ 189  ลานบาท  โดยเพิ่มขึ้น 15 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 174 ลานบาท  โดยมีระยะเวลาชําระ
หนี้ในป 2550 เทากับ 56วัน  ลดลงจากปกอนที่เทากับ 60 วัน 

เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม  เทากับ 626  ลานบาท เพิ่มขึ้น 121 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 505   ลานบาท  
โดยในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเงินกูรวมกับสถาบันการเงิน 3 แหง วงเงิน 1,870 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป                                       
เพื่อปรับแผนการชําระคืนเงินกูใหเหมาะสมกับกระแสเงินสดของบริษัทที่คงเหลือในแตละป โดยวงเงินดังกลาวใชสําหรับคืน
หุนกูที่จะครบกําหนดในป 2551 และ 2552 และเงินกูระยะยาวเดิมที่มีอยู โดยแบงเปน 2 วงเงิน  ดังนี้ 
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• วงเงินที่ 1 จํานวน 865 ลานบาท ไดเบิกรับแลวในเดือนสิงหาคม ป 2550  มีกําหนดชําระคืนภายใน 5 ป จาก
การขายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของ  ซ่ึงเมื่อเดือนธันวาคม 2550 บริษัทที่เกี่ยวของคือ บริษัท เอ็นพีจี เทรนนิ่ง 
แอนด คอนเฟอรเรนซ รีสอรท จํากัด (NTR) ไดขายทรัพยสิน และนําเงินมาคืนให NMG แลว จํานวน 267 ลานบาท ซ่ึง NMG 
ไดนํามาคืนวงเงินกูนี้บางสวนแลว จํานวน 250 ลานบาท คงเหลือ 615 ลานบาท  ซ่ึงจะชําระคืนใหธนาคารทั้งหมดหากสามารถ
ขายทรัพยสินคือที่ดิน และอาคารไดเพิ่มเติม  

• วงเงินที่ 2 จํานวน 1,005 ลานบาท  ระยะเวลา 5 ป ไดเบิกใชในเดือนสิงหาคม 2550 จํานวน 5 ลานบาท เพื่อ
ชําระเงินกูระยะยาวบางสวน โดยสวนที่เหลือจํานวน 1,000 ลานบาท  ไดเบิกใชเพื่อคืนหุนกูในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ตาม
กําหนดจํานวน 500 ลานบาท  และเบิกเพื่อชําระคืนหุนกูสวนที่เหลืออีก 500 ลานบาท กอนกําหนดในวันที่ 18 มีนาคม 2551 
เรียบรอยแลว สําหรับวงเงินกูนี้มีกําหนดชําระคืนทุก 3 เดือน ตั้งแต มี.ค. 2551 ถึง มิ.ย. 2555 ในแตละปไมเทากันขึ้นกับประมาณ
การกระแสเงินสดคงเหลือ โดยป 2551 ชําระคืน 20 ลานบาท , ป 2552 ชําระคืน 290 ลานบาท , ป 2553 ชําระคืน 270 ลานบาท , 
ป 2554 ชําระคืน 400 ลานบาท และป 2555 ชําระคืน 55 ลานบาท  ทั้งนี้บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตาง ๆ 
ตามที่กําหนดไวในสัญญา 

                       

หุนกู  คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 1,000 ลานบาท โดยลดลงจากปกอน 600 ลานบาท บริษัทไดชําระคืน หุนกู
ชุด   NMG072A จํานวน 600  ลานบาท ที่ครบกําหนดเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2550 เรียบรอยแลว โดยคงเหลือเฉพาะหุนกู   NMG 
092A  จํานวน  1,000  ลานบาท  อายุ 5 ป ทยอยครบกําหนดชําระคืนในเดือนกุมภาพันธ 2551  และ 2552  ปละ 500  ลานบาท 
สําหรับหุนกูที่ครบกําหนดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 จํานวน 500 ลานบาท บริษัทไดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย
เรียบรอยแลว โดยไดรับเงินจากเงินกูรวมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3 แหง สวนอีก 500 ลานบาท ไดมีมติจากที่ประชุมผูถือ
หุนกูเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 ใหบริษัทจายคืนกอนกําหนดวันที่ 18 มีนาคม 2551   ซ่ึงจนถึงปจจุบันบริษัทไดชําระคืนเงิน
ตนพรอมดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 เรียบรอยแลวเชนกัน 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 331 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 79 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 
252 ลานบาท ประกอบดวยคาใชจายคางจาย 152 ลานบาท ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 59 ลานบาท เจาหนี้อื่น 53 ลานบาท 
เจาหนี้กรมสรรพากร 28 ลานบาท เงินมัดจําและรับลวงหนา 17 ลานบาท  

ขาดทุนสะสม  เทากับ 836 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 682 ลานบาท จากปกอนที่ผลขาดทุนสะสมเทากับ 154 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในป 2550 เทากับ 797 ลานบาท และในตนป 2550 ไดโอนสวนเกินมูลคาหุนที่มีอยู 115.5 
ลานบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม   

สวนของผูถือหุน เทากับ  922 ลานบาท โดยลดลง 753 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 1,675 ลานบาท โดยรายการที่
ลดลงเกิดจาก ขาดทุนสุทธิในป 2550 จํานวน  797 ลานบาท แตทั้งนี้ผลขาดทุนสุทธิที่จะกระทบกับสวนของผูถือหุนไมรวม
การดอยคาของเงินลงทุน จํานวน 40 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดรับรูการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวมาโดยตลอด   สําหรับ
โครงสรางสวนของผูถือหุน  922 ลานบาท ประกอบดวย หุนสามัญที่เรียกชําระแลว 1,648 ลานบาท สํารองจากการตีมูลคา
หลักทรัพยในความตองการของตลาด – 2 ลานบาท ขาดทุนสะสม – 837 ลานบาท และ สวนของผูถือหุนสวนนอย 113 ลาน
บาท  

ภาระผูกพันและภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาคาเชาดําเนินงานซึ่งจะ
ครบกําหนดในเดือนกันยายน 2551 และเดือน มีนาคม 2553 คงคางรวม 608 ลานบาท โดยแบงเปนคาเชาที่ตองชําระภายใน
ระยะเวลา 1 ป จํานวน  213 ลานบาท และระยะเวลาเกินกวา 1-3 ป จํานวน 395 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันใน
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารในประเทศหลายแหงรวม USD 2.2  ลาน สําหรับสัญญาปองกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนของการนําเขากระดาษจากตางประเทศ  และ มีเลตเตอรออฟเครดิตที่ยังไมไดใชเปนจํานวนเงิน
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ประมาณ 17  ลานบาท และจากการที่ธนาคารในประเทศบางแหงออกหนังสือคํ้าประกันแกบริษัทและบริษัทยอยใหแก
หนวยงานรัฐบาลเปนจํานวนเงินรวมประมาณ  9.9 ลานบาท และ 4.3 ลานบาท ตามลําดับ 

 
เงินลงทุนระยะยาวในหุนทุนของบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
          หนวย : พันบาท 

 
บริษัทรวม การถือหุน  ทุนชําระแลว จํานวนเงิน 

ลงทุน 

กําไร (ขาดทุน)  
เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย 
มูลคาเงินลงทุน 

      ณ 31 ธ.ค. 2550 
NMG บริษัท  โยมิอูริ - เนชั่น อินฟอรเมชัน่ 

เซอรวิส  จํากัด 44.98 %               1,000 
 

450 21,712 22,162 
KNP บริษัท เกียวโด เนชั่น  พร้ินติ้ง เซอรวิส  

จํากัด 
41.41 % 

ถือโดย WPS 
49.00% 

 
350,000 

 
171,500 (81,242) 90,158 

 รวม     112,320 

 

งบกระแสเงินสดรวม ณ 31 ธันวาคม  2550  
งบกระแสเงินสดประจําปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานเทากับ 501 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 151 ลานบาทจากปกอนที่เทากับ 350 ลานบาท  เนื่องจากผล
การดําเนินงานของธุรกิจในภาพรวมมีรายไดเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจายลดลง    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ในป 2550 เทากับ 602 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 50 ลานบาท จากปกอนเทากับ 552 
ลานบาท โดยสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการไดรับเงินชําระหนี้จากลูกหนี้ในบริษัทที่เกี่ยวของกัน คือ NTR ในเดือนธันวาคม 
267 ลานบาท  

 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในป 2550 บริษัทมีเงินสดจายสําหรับกิจกรรมลงทุนสุทธิ 261 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40 

ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 221 ลานบาท  โดยสวนใหญเปนการลงทุนในการซื้อ โปรแกรม Computer เพื่อปรับปรุงระบบ IT 
ประมาณ 59 ลานบาท และลงทุนเพื่อซ้ือพื้นที่อาคาร Nation Tower เพื่อรวบรวมขายทั้งหมดในป 2551 เปนเงินประมาณ 44 ลาน
บาท  และ WPS  ลงทุนในการจัดตั้งบริษัทรวมทุน KNP ในระหวางป จํานวน 171 ลานบาท   

  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในป 2550 บริษัทใชเงินสดในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ  363 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 90 ลานบาท จากปกอนที่เทากับ 273 ลานบาท  ซ่ึงในระหวางปไดรับวงเงินกูรวมจากสถาบันการเงิน 3 แหงรวม 870 
ลานบาท และเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง 300 ลานบาท และเบิกเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มประมาณ 119 ลานบาท เพือ่
ชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนด 600 ลานบาท และเงินกูระยะยาว รวม 1,027 ลานบาท   เพื่อปรับแผนการชําระคืนเงินกูระยะยาวให
เหมาะสมกับกระแสเงินสดคงเหลือจากการดําเนินงานบริษัท 

 
รวมกระแสเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน, กิจกรรมลงทุน, และกิจกรรมการจัดหาเงิน  สําหรับป           

2550 มีจํานวนลดลงสุทธิ 22 ลานบาท   เมื่อรวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2550 จํานวน 190 ลานบาท ทาํให
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มี  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 168 ลานบาท ลดลง 22 ลานบาท หรือ 12% จากปกอนที่
เทากับ 190  ลานบาท  

 การเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

สําหรับผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 

1. อัตราสวนสภาพคลอง ไดแก 

อัตราสวนสภาพคลอง ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ  0.60 เทา โดยลดลง 0.42 เทาจากปกอนที่เทากบั 1.02 เทา  เนือ่งจาก
สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 535 ลานบาท จากลกูหนี้บริษัทในเครือทีล่ดลงจากการชาํระคนืเงินให 340 ลานบาท และจากการตั้ง
สํารองคาเผื่อหนีสู้ญเพิ่มในระหวางป 181 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 480 ลานบาท จากการจัดกลุมรายการหุน
กู 1,000 ลานบาท มาเปนสวนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป เนื่องจากหุนกูทีจ่ะครบในป 2552 ไดมีมติที่ประชุมผูถอืหุนกูให
จายกอนกาํหนดในวันที่ 18 มีนาคม 2551 และดวยเหตุเดียวกันจึงทําใหอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2550  
เทากับ 0.40 เทา ซ่ึงลดลง 0.14 เทาจากปกอนที่เทากบั  0.54  เทา  

Cash Cycle ในป 2550 บริษทัมีระยะเวลาหมุนเวียนของเงินสดเทากับ 89 วัน โดยลดลง 31 วนัจากปกอนที่เทากบั 120 
วัน โดยสาเหตุหลักเกิดจากระยะเวลาในการเก็บหนีล้ดลง 14 วัน จากปกอน โดยป 2550  เทากับ 101 วัน  ปกอนเทากับ 115 วนั  
สวนระยะเวลาในการขายสนิคาเทากับ 44 วัน  ลดลง 22 วันจากปกอนที่เทากบั 66 วนั ในขณะที่ระยะเวลาชําระหนี้เปน 56 วัน   
โดยลดลง 5 วัน จากปกอน ที่เทากับ 61 วัน   

 
2. อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร  
อัตรากําไรขั้นตน ป 2550เทากับ 38.39%  หรือลดลง 1.03% จากปกอนที่เทากับ 39.42% ถึงแมวาบริษัทมีรายไดรวม

เพิ่มขึ้น 3% แตตนทุนขายรวมเพิ่มขึ้น 4.9% ซ่ึงเปนผลใหกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน โดยตนทุนขายรวมที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจาก การจัดกลุมคาใชจายที่ใชในการขนสง จากเดิมเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร ซ่ึงรวมอยูใน NMG 
แตตั้งแตตนป 2550 ไดแยกการดําเนินการดังกลาว จัดตั้งเปนบริษัทยอย คือ บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จํากัด (NMG ถือหุน 99.99%) 
ซ่ึงดําเนินธุรกิจการใหบริการขนสง และคาใชจายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของกับคาขนสงเดินทาง ไดจัดกลุมเปนคาใชจายประเภท
ตนทุนขาย  ซ่ึงในป 2550 มีคาใชจายดังกลาว 120 ลานบาท  ซ่ึงเปนผลใหอัตราสวนกําไรขั้นตนลดลง  

อัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2550 เทากับ  4.48%  ซ่ึงเพิ่มขึ้น 4.01% จากปกอนที่เทากับ 0.47%   

อัตราสวนเงินสดกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนตอการทํากําไรเทากับ 15.60% ซ่ึงเพิ่มขึ้น 4.27% จากปกอนที่
เทากับ 11.33%  

อัตราผลผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนกอนรายการพิเศษ ป 2550  เทากับ 1.64%  โดยเพิ่มขึ้น 2.79% จากปกอนที่
เทากับ –1.15% เนื่องจากรายไดที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมคาใชจายและตนทุนขายใหลดลง   

อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนรายการพิเศษ คํานวณจากรายไดจากการขายและบริการ รวมกับรายไดอื่นและรายได
คาเชาและบริหาร  หักตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหารที่ไมรวม รายการตัดบัญชีลูกหนี้ 181 ลานบาท รายการ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และสินทรัพยอื่นตัดบัญชี 38 ลานบาท ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 40 ลานบาท สํารอง
สินคาลาสมัย 17 ลานบาท ขาดทุนจากการดอยคาของอาคารที่ไมไดใชงาน 4 ลานบาท  ซ่ึงรายการดังกลาว ไดรวมอยูใน
คาใชจายในการขายและบริหารตามที่แสดงในงบการเงิน  ทําใหเมื่อคํานวณตามวิธีดังกลาว ในป 2550 บริษัทจะมีกําไรจากการ
ดําเนินงานกอนรายการพิเศษ 53 ลานบาท เพิ่มขึ้น 89 ลานบาท จากปกอนที่เปนผลขาดทุน 36 ลานบาท  (รายละเอียดแสดงใน
ตารางสรุปงบการเงินรวม) 
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3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรัพยของ ป 2550 เทากบั 1.14 % ซ่ึงเพิ่มขึ้น 1.81% จากปกอนทีม่ีอัตรา

ผลตอบแทนตดิลบเทากบั –0.67% สวนอัตราผลตอบแทนกอนรายการพิเศษตอสินทรพัยถาวรเทากบั 12.54% โดยเพิ่มขึ้น 
4.52% จากปกอนที่เทากบั 8.02% สวนอัตราหมุนของสินทรัพยเทากบั 0.69 เทา เพิ่มขึ้น 0.11 เทา จากปกอนที่เทากบั 0.58 เทา  

4. อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Total Liabilities to Equity Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 3.50 เทา 

โดยเพิ่มขึ้น 1.45 เทาจากปกอนที่เทากับ 2.05 เทา เนื่องจากสวนของผูถือหุนที่ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิในป 2550 ถึง 797 ลาน
บาท ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการตั้งดอยคาของที่ดินและอาคารที่จะขาย 550 ลานบาท ในขณะที่ยังไมมีรายการขายและการรับเงิน
เกิดขึ้น จึงทําใหสวนของหนี้สินยังไมลดลง แตหากบริษัทขายไดจะนําเงินมาคืนเงินกูรวมอยางนอย 615 ลานบาท จะทําให
หนี้สินลดลง และอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนลดลงเหลือประมาณ 2.85  และดวยเหตุผลเดียวกันทําให บริษัทมี 
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน หรือ Debts to Equity Ratio  ณ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 2.72 เทา โดย
เพิ่มขึ้น 1.01 เทาจากปกอนที่เทากับ 1.71  

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยในป 2550  เทากับ 4.24 เทา ซ่ึงเพิ่มขึ้น 1.04 เทาจากปกอนทีเ่ทากับ 3.20    
เทา เนื่องจากป 2550 บริษทัมีผลกําไรจากการดําเนินงานในภาพรวมทีด่ีข้ึน 

อัตราสวนกําไรกอนดอกเบี้ย กอนภาษี และกอนรายการพิเศษ ตอดอกเบี้ยจาย เทากบั 1.71 เทา เพิ่มขึ้น 0.65 เทาจากป
กอนที่เทากบั 1.06 เทา เนือ่งจากบริษทัมีกําไรจากการดําเนนิงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินเพิ่มขึ้นจากป
กอน 150 ลานบาท จึงทําใหอัตราสวนดังกลาวดีข้ึน   

ความเหมาะสมของโครงสรางทางการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษทัมีทนุจดทะเบียนชาํระแลวเทากับ 1,648 ลานบาท เมื่อรวมขาดทุนสะสม 836 ลานบาท จาก
ผลขาดทุนสุทธิของป 2550 และจากผลขาดทุนสะสมยกมา 154 ลานบาท และรายการสํารองจากการตีราคามูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยบริษทัจดทะเบียนฯ  -2 ลานบาท ทําให ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสวนของผูถือหุนสุทธิเทากบั 810 
ลานบาท เมื่อรวมสวนของผูถอืหุนสวนนอย 113 ลานบาท จะทําใหสวนของผูถอืหุนรวมเปน 922 ลานบาท โดยมีอัตราสวน
หนี้สินรวมตอสวนของผูถอืหุนเทากับ 3.50 เทา และ D/E Ratio เทากับ 2.72 เทา 

บริษัทมีหนี้สินรวม 3,225 ลานบาท แบงเปนสวนของหนี้สินหมุนเวยีน และหนี้สินระยะยาว จํานวน  2,456 ลานบาท 
และ 769 ลานบาท ตามลําดบั หรือคิดเปนสัดสวน 76% ตอ 24% ตามลําดบั ซ่ึงสวนของหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมากถึง 480 ลาน
บาท จากการจดัรายการหุนกูใหเปนสวนของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด ณ ส้ินป 2550 แตหากบรษิัทไดรับเงินกูระยาวเพือ่ชําระ
คืนหุนกูทั้งหมดจะทําใหโครงสรางของหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว ลดลงอยูในสัดสวนประมาณ 50% หรือในอตัราที่
ใกลเคียงกัน ซ่ึงเปนโครงสรางที่เหมาะสม     

โดย ณ 31 ธันวาคม 2550 จากงบการเงินรวม บริษัทมเีงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมจากสถาบนัการเงินจํานวน 879  ลาน
บาท เงินกูระยะยาวจํานวน  626 ลานบาท โดยแบงเปนสวนที่  ครบกาํหนดชําระภายใน 31 ธันวาคม 2551  เทากับ 12 ลานบาท 
และสวนที่ถึงกาํหนดชําระตั้งแตป 2551-2555 เทากับ  614 ลานบาทบาท  นอกจากนี้ยังคงมีหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ที่จะจาย
ชําระคืนในเดอืนกุมภาพนัธ และมนีาคม 2551   
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ผลกระทบของบริษัทยอย บริษัทรวม ตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 
เนื่องจากรายไดสวนใหญของกลุมบริษัทประมาณ 80%  เปนรายไดจากธุรกิจส่ือส่ิงพมิพ โดยในสวนดังกลาวเปนของ 

NMG และบริษทัยอยในสัดสวน 92% และ 8%  สวนรายไดจากกลุมธุรกิจโทรทัศน และวทิยุประมาณ 10% สวนอีก 10% เปน
ธุรกิจการเปนตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพตางประเทศ การขนสง และ New Media ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินหรือการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย บริษทัรวม จึงมีผลกระทบตอบริษทัไมมากนัก 

 
ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต   
1. สภาพเศรษฐกจิโดยรวม 
ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวงป 2550 ที่ผานมามีการชะลอตัว โดยมีผลมาจากสภาวะทางการเมืองที่ไม

แนนอน รวมถึงราคาน้ํามันซ่ึงปรบัตัวข้ึนอยางตอเนือ่งในชวงปที่ผานมา และสงผลใหบริษัทตางๆ เพิ่มความระมัดระวังในการ
ควบคุมคาใชจายตางๆ รวมทั้งงบการลงโฆษณา ทําใหสงผลกระทบตอธุรกิจส่ิงพิมพโดยรวม  นอกจากนีก้ารที่ราคากระดาษใน
ตลาดโลกคงตัวอยูในระดับสูง สงผลตอตนทนุของธุรกิจส่ิงพิมพโดยตรง และทําใหผลประกอบการของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
โดยรวมนั้นไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได 

ในป 2551 นี ้ คาดวาปจจัยดานการเมืองจะยังคงเปนปจจัยหลักในการกําหนดสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยหาก
รัฐบาลมีเสถียรภาพและมีการกาํหนดนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการพื้นฐานที่สําคัญ จะสงผลให
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโนมดีข้ึน 

สวนปจจัยลบตางๆในป 2550 ที่ผานมา โดยเฉพาะราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยนั้น มีแนวโนมวาจะไมปรับตัวสูงขึ้น
ในป 2551 ซ่ึงจะสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวม อยางไรก็ตาม คาดวาราคากระดาษของป 2551 จะอยูในระดบัสูงเนื่องจากการ
เลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาและมหกรรมกีฬาโอลิมปคในชวงกลางป 2551 นอกจากนี ้ความเสี่ยงจากปญหา Sub Prime ของสหรัฐ
อาจจะสงผลกระทบตอภาคสงออกและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 

2.  ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพจัดเปนธุรกิจสําคญัในการสรางรายไดใหกับบริษัทฯ เนื่องจากรายไดหลักของกลุมบริษัทประมาณ

รอยละ 94 มาจากธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ โดยมีโครงสรางรายไดหลักมาจากการใหบริการสื่อโฆษณาในหนงัสือพิมพ  ซ่ึงมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 60 ของรายไดของกลุมธุรกิจ โดยภาวะเศรษฐกิจและภาวะการแขงขนัถือวาเปนปจจัยสําคัญตอรายไดโฆษณา
บนสื่อส่ิงพิมพ 

แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคต 
ในป 2551 นี้ คาดวาจากการทีป่จจยัลบตางๆเริ่มคลี่คลาย รวมทั้งความมีเสถียรภาพของรัฐบาล นาจะสงผลใหเม็ดเงิน

โฆษณาในป 2551 เพิ่มขึ้นบาง อยางไรก็ตาม ปญหา Sub Prime อาจทําใหมีผลกระทบตอการหารายไดโฆษณา รวมทั้งราคา
กระดาษซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนของบริษัท โดยบริษทัไดวางมาตรการรองรับสถานการณทีไ่มแนนอน โดยการยังคง
มาตรการควบคุมตนทุนและคาใชจายเหมือนปทีผ่านมา พรอมกับหาชองทางการเพิ่มรายไดเสริมใหมากขึ้น 

นอกจากนี้ คาดวาอุตสาหกรรมสิง่พิมพจะมีการแขงขันสูงขึ้นจากสื่อใหมๆที่เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้น เชน ส่ือ
ออนไลน (Internet) ที่เขามาในตลาดเพื่อสนองพฤตกิรรมผูบริโภคที่มวีิธีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนัน้การทําธุรกิจ
ส่ือส่ิงพิมพในปจจุบัน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกบัการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้ 

1. พฤติกรรมการบรโิภคขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคเริ่มใหความสําคัญกับส่ือ Online มากขึ้น ใน
ฐานะ Content provider  จึงใหความสําคัญกับชองทางและรูปแบบการนําเสนอขาวมากขึ้น นอกเหนือจากสื่อ
ส่ิงพิมพเพียงอยางเดียว บริษทัจึงใหความสําคัญกับการพฒันาวธีิการและรปูแบบการนําเสนอขาวสารสูกลุม
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ผูอานใหมๆดวยส่ือที่หลากหลายเพิม่ขึ้น และการใชศักยภาพของการมี Content เปนฐานจึงมีเปาหมายทีจ่ะยังคง
รักษาฐานลูกคากลุมเดิม และยังคงรักษาฐานรายไดหลักจากสื่อส่ิงพมิพไวเชนเดิม 

2. แนวโนมการใชส่ือของ Advertiser เริ่มหันมาใหความสําคัญกับการมุงสรางปฏิสัมพันธโดยตรงกับกลุมผูบริโภค 
มากกวาการประชาสัมพันธภาพรวมทําใหเกิดการแขงขันแยงชิงลูกคารุนแรง ดังนั้นรูปแบบการนําเสนอการขาย
โฆษณาของบริษทัจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผูลงโฆษณา รวมถึงพฤติกรรมของผูอาน
เพิ่มขึ้น 

3. แนวโนมของโลกสื่อสารในชวง 2-3 ปที่ผานมา คือการนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัย   มาชวยปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตหนังสือพิมพเพื่อใหสนองตอบความตองการของผูอานที่มทีางเลือก"สื่อใหม" (New Media) ที่เกิดขึน้อยาง
หลากหลาย โดยการใชแนวคิด Multimedia Convergent Newsroom ที่เปน "การหลอมรวม" ระบบการทํางาน
ของกองบรรณาธิการทุกส่ือ  เพื่อผลิตเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบ ใหสามารถสงผานไปยังผูอานไดอยาง
ทันทวงทีในทุกสถานที ่

บริษัทไดศึกษาแนวคิดนี้จากตัวอยางของหนังสือพิมพชั้นนาํทั่วโลก และเล็งเห็นวาแนวคิดนี้จะมปีระโยชนและ
เหมาะสมกับส่ือทีห่ลากหลายของกลุมบริษทัที่ขยายตวัจากสื่อหนังสือพิมพซ่ึงยังเปนธุรกิจหลัก ไปสูส่ือวิทยุ
โทรทัศนและพัฒนากาวไปขางหนาอยางรวดเร็วกบัส่ือใหม (New Media) เชน อินเทอรเน็ต, โทรศพัทมอืถอื 
ฯลฯ ซ่ึงการนําแนวคิดนี้มาใชจะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาขาว ( News Gathering)  สรางคุณคา
และความนาเชือ่ถอืของเนื้อหา อีกทั้งยังเปนการลดตนทนุในการบริหารจดัการ เนื่องจากผลการศึกษา
ความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของหนังสือพิมพตางประเทศ พบวาสวนใหญจะเกี่ยวของ
กับแนวคิดการจดัวางพื้นที่การทํางาน (Office Layout) ของกองบรรณาธิการใหมีพื้นที่ทาํงานแบบเปดโลงถึงกัน 
(แทนที่จะเปนตึกสูงหลายชั้นเชนปจจุบัน) พรอมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาชวยปรับปรุง
กระบวนการทํางาน ตั้งแตการทาํงานภาคสนามจนเขามาสูกองบรรณาธิการ ไปจนถึงเรียบเรียงและสงไปยัง
ผูอานอยางทนัทวงทีในทุกสถานทีแ่ละทุกๆส่ือไมวาจะเปนส่ือส่ิงพิมพหรือส่ืออิเลคทรอนิคส 

อยางไรก็ตามปจจยัสําคัญที่จะทําใหบริษัทส่ือส่ิงพิมพประสบความสําเร็จในอนาคต จะยังคงเปนการเสนอขาวที่
นาสนใจ เที่ยงตรงและไดรับความเชื่อถอืจากผูอาน, การควบคุมตนทุนและประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งการใชประโยชน
จาก Content ที่มีอยูไปยังชองทางใหม เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในเวลาที่เหมาะสม 

3.  ธุรกิจสื่อกระจายภาพและเสียง 
ดําเนินการโดยบรษิัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากดั ซ่ึงเปนผูนาํในดานการนําเสนอขาวและสาระในรูป

สถานีขาว 24 ชัว่โมง รายแรกของประเทศไทย โดยมุงเนนและใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวทีท่ันตอเหตุการณ เจาะลึก 
และวิเคราะหเนื้อหาอยางเปนกลางเชื่อถอืได นอกจากนี้ยังเปนผูผลติและรวมผลิตรายการวิเคราะหขาวใหสถานีโทรทัศนอืน่ ๆ    

 ในปที่ผานมาสายธุรกิจนี้ มีการพฒันาขึ้นเปนอยางดีและมีผลประกอบการเปนบวก โดยมีสาเหตุมาจากการไดรับ
โอกาสใหผลิตรายการหลากหลายรายการในสถานีโทรทัศน Free TV รวมทั้งการลดตนทุนการผลติ คาใชจาย และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยในป 2551 นี้ หากไมมีปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญแลว บริษทัมคีวาม
มั่นใจวาแนวโนมผลประกอบการของธุรกิจสายนี้ในป 2551 จะสามารถทํากาํไรตอไปได   

 
สภาพการแขงขัน 
จากสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชน

ใหความสําคัญกับการบริโภคขาวสารเพิ่มขึ้น จึงเปนผลใหสถานีโทรทัศนชองตางๆ หันมาใหความสําคัญกับการนําเสนอ
ขาวสารและสาระเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทําใหเกิดการแขงขันในดานรูปแบบและวิธีการนําเสนอขาวและสาระ รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาลใหมที่ใหเสรีภาพกับส่ือมากขึ้น ดังนัน้จึงเปนโอกาสใหบริษทัไดเขาไปผลิตและรวมผลิตรายการขาวใหกับ Free TV ชอง



120 

ตาง ๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบรษิัทมศีักยภาพสูงในดานการนําเสนอขาวที่แตกตางและเจาะลกึ รวมทั้งการวิเคราะหขาวอยางเทีย่งตรง
เปนกลางและเชือ่ถือไดทาํใหผูชมไดรับสาระมากขึ้น 

 
ในสภาวะที่ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียงโดยเฉพาะสื่อทางโทรทศัน ยังคงเปนส่ือที่ไดรับความนิยมและเขาถึง

ผูบริโภคมากที่สุด และครองตลาดกวาครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมโฆษณาของประเทศ ถึงแมจะยังไมมคีวามแนนอนในเรื่องของ
การจัดตั้งคณะกรรมการ กสช.  บริษัทฯ มั่นใจวาจากสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจะทาํใหโอกาสทางธุรกจิสายนี้
ของบริษทัเปดกวางขึ้น และเชื่อวาการเปดเสรีอุตสาหกรรมกระจายภาพและเสียงจะเกิดขึ้นในที่สุด  

แนวโนมอุตสาหกรรมในอนาคต 
แนวโนมของป 2551 คาดวาจะเปนในลักษณะเดียวกับปที่ผานมา คือ การแขงขันจะเพิม่สูงขึ้น โดยจะเห็นการพัฒนา

คุณภาพรายการเพือ่ตอบสนองความตองการของผูรับชม และความรวมมือระหวางสถานีและผูผลติรายการเพื่อเตรียมตัวสําหรับ
การเปดเสรีในอนาคต โดยการที่จะประสบความสําเร็จไดตองขึ้นอยูกบัการทาํรายการทีต่รงตามความตองการของตลาด และ
สรางความพึงพอใจใหกับผูชม อนัเปนปจจัยที่จะนํามาซึ่งสวนแบงทางการโฆษณาที่เปนตัวสําคัญในการกอใหเกิดรายได  

4. ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม จากผูบุกเบกิโลกการสื่อสารในยุคติจิตอลดวยบริการขาวบนมอืถือ ตลอดจนสื่อออนไลนผาน 
Website จนมาเปน New Media ซ่ึงในปจจุบันส่ือรูปแบบใหมไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีแนวโนมการขยายตัวในอัตราที่
สูงมากและตอเนือ่ง โดยในสายธุรกิจของกลุมบริษทัไดแบงกลุมส่ือรูปแบบใหมเปน 3 สวนไดแก  

• Website ขาว หรือการอานขาวทาง Internet บริษัทม ี Website ขาวในเครือมากมาย อาท ิ
www.bangkokbiznews.com , www.komchadluek.net , www.nationmultimedia.com , 
www.nationweekend.com,  www.nationchannel.com  เปนตน ซ่ึงเปนชองทางที่ Interactive และสามารถ
ตอบสนองความตองการกับผูอานโดยตรงไดทุกกลุม และเปนรูปแบบการบริโภคขาวแบบใหมที่ส้ัน
กระชับและรวดเรว็ นอกจากผูอานจะไดรับขาวสารแลวยังไดทั้งภาพนิง่ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดวย ซ่ึงจะ
เปนอีกชองทางหนึ่งที่บริษัทสามารถหารายไดในรปูแบบตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้น เชน Banner Advertising ,  
Advertising Word ซ่ึงรายไดชองทางนี้มอีัตราการเติบโตสูงมาก (แตเม็ดเงินเมื่อเทียบอัตราสวนกบัรายได
จากการขายรวมแลวยังถือวานอยมาก) โดยนอกจาก Website ขาวแลวบริษทักําลังพัฒนา Website ดานอืน่ 
ๆ เชนดาน Education  รวมทั้งการสรางชุมชน (Community) ทั้ง Web board และ Blog ในทุก ๆ Website 
ของเครือดวย 

• Blog สังคมออนไลนรูปแบบใหมที่เกิดจากความตองการสรางสถานที่สําหรับอิสระทางปญญา ภายใตชือ่ 
OK Nation Blog ที่ๆทุกคนสามารถเปนนักขาวได มีสิทธิเขียนและเผยแพรความคิดผานอนิเทอรเน็ต ซ่ึง
เปนชองทางการสือ่สารที่มปีระสิทธิภาพและสะดวกในการสงผานขอมูลเพื่อบอกเลาเรื่องราว ส่ิงที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจําวนั ประสบการณ รวมถึงความรูตางๆ เพื่อถายทอดสูผูอื่น รวมไปถึงการรวมแสดงความเห็น
ไดอยางเสรี 

• New Media  จากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปนไปอยางรวดเร็วมากจากเดิมทีอุ่ปกรณ 1 ชนิด ทํางานได 1 
อยาง ก็จะเปลีย่นรูปแบบเปน Multi-function เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชไดหลากหลาย 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปกบัโทรศพัทมอืถอืในปจจุบนัซ่ึงไดรวบรวมเอา TV, วิทยุ, PDA ไวใน
เครื่องเดียวกัน หรือการมีเทคโนโลยี Broadband Internet ที่สามารถทําใหเกิดสถานโีทรทัศนทาง Internet 
ไดในอนาคตนัน้ เทคโนโลยีเหลานี้ทําใหขอจํากัดตาง ๆ ในการรับรูขาวสารของผูบริโภคลดลงและกาํลัง
จะเขามาเปนทางเลือกใหมในวิธีการสื่อสารและการรับรูขาวสารของผูบริโภคในอนาคตอันใกลนี้   

 
ดังนั้นจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีขางตนจึงถือเปนโอกาส และเปนตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะ

เกิดขึ้นในไมชานี ้ ซ่ึงจะสงผลกับการดําเนินงานของบริษัททั้งโดยตรงและโดยออม ซ่ึงฝายบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญจึงได
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เตรียมการณเพื่อใหบริษัทสามารถรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้น และสงผลในดานบวกกบับรษิทัมากที่สุด โดยการยึด
จุดยืนของบรษิัทในการเปน  Content provider 

 
บทสรุป  
สภาวะเศรษฐกิจในป 2550 ที่ผานมา เปนปที่เศรษฐกิจชะลอตวัตามที่บริษทัไดคาดการณไว เนื่องจากปจจัยหลายๆ

ประการ เชน ราคาน้ํามันที่สูงและสถานการณการเมืองที่ยังไมชัดเจน ปจจัยเหลานี้สงผลใหบริษัทตางๆเพิ่มความระมัดระวังใน
คาใชจายตางๆ รวมทั้งการลงโฆษณา ซ่ึงเปนรายไดหลักสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมสือ่ส่ิงพิมพ   นอกจากนี้ แนวโนมราคา
กระดาษ ซ่ึงเปนตนทุนหลักของบริษัทส่ิงพิมพฯ กม็ีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัท
ส่ิงพิมพโดยตรง บริษัทจึงจาํเปนตองปรับราคาสิ่งพิมพของบรษิัทในปที่ผานมา 

จากสถานการณดานเศรษฐกจิและธุรกิจส่ือที่ไมแนนอน บริษทัจึงไดมีนโยบายเตรียมตัวตั้งแตตนป 2548 เปนตนมา
เพื่อรองรับกับปจจัยลบขางตน โดยเนนเรื่องการควบคุมคาใชจายตางๆของบริษัท โดยมีมาตรการที่ชดัเจนออกมาอยางตอเนื่อง 
อาท ิการชะลอการจางงานใหวาจางตามที่จําเปน, การลดปริมาณของเสีย (Waste) ในขั้นตอนการผลิต และการลดจํานวนหนังสือ
คืนในขั้นตอนการจัดจําหนาย การลงทนุในระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยการใชขอมูล โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการควบคุมคาใชจายของบริษทัใหอยูในระดับที่เหมาะสม อีกทั้งหาชองทางอื่นในการหารายไดเพิ่มขึน้  

นอกจากนโยบายควบคุมคาใชจายขางตนแลว  บริษทัยังมีการปรับโครงสรางของบริษทัยอยในสายธุรกิจดาน
การศึกษา และตางประเทศ ซ่ึงประกอบไปดวย 3 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น บุคส อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (NBI), บริษทั เนชัน่ 
เอ็ดดูเทนเมนท จาํกัด (NED) และ บริษัท เนชั่น เอก็มอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) โดยให NBI เปนแกนของกลุมธุรกิจ
ดานการศึกษา และตางประเทศ โดยหลังจากปรบัโครงสรางแลว NMG ถือหุนใน NBI (99.99%)  และ NBI ถือหุนใน NED 
(99.61%) และ NEE (49.99%) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประกอบธุรกิจของสายธุรกิจนี้ในอนาคตเกิดประโยชนสูงสุด และ
มีฐานะทางการเงนิที่แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต รวมทั้งมีความชัดเจนในการบริหารภายในกลุม และชัดเจน
ในดานความสัมพนัธกับบรษิัทแม  

 บริษทั WPS (Thailand) Co., Ltd. (WPS) ซ่ึงทําธุรกิจส่ิงพิมพไดรวมทุน กบั  Kyodo Printing Co., Ltd. (Kyodo) จาก
ประเทศญี่ปุนในการจัดตั้งบรษิัทรวมทุน โดย WPS ถือหุนในอตัราสวน 49% , Kyodo ถือหุนในอตัราสวน 49% และ San-Mic 
Trading (Thailand) Co., Ltd. ถือหุนในอัตราสวน 2% โดยไดจดทะเบียนไปแลวเมื่อตนป 2550 เพื่อใหบริการการพิมพ 
Commercial printing  อาท ิการพิมพ Magazine ทั้งในและตางประเทศ โดยการรวมทนุครั้งนี้ บริษัทไดรวมทุนโดยการจาํหนาย
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชงานในการผลิตยังไมเต็มกาํลังการผลิต ออกไปใหกับบริษทัใหมแทนการลงทนุโดยใชเงินสด ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินโดยรวมไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนการขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ กอใหเกดิ
ความรวมมือทางเทคโนโลยี่ที่จะพฒันาคุณภาพดานการพิมพใหดีข้ึนในอนาคต 

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

สุดทายนี้ บริษทัยังคงยืนยันจุดยืนของการดาํเนินธุรกิจดานสื่อสารมวลชนที่มีปณิฐานแนวแน ในการดํารงไวซ่ึง
มาตรฐานและจรรณยาบรรณในการนําเสนอขอมลูขาวสารอยางถูกตอง เที่ยงตรง เปนกลาง และยุติธรรม ตามหลักจริยธรรมและ
หลักการของวชิาชีพส่ือสารมวลชน รวมถึงการดาํเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใน
การรักษา Core Value ของบริษัท อนัไดแก Credibility, Integrity, Synergy, Customer focus และ Innovation ซ่ึงเปนฐานหลกัที่
สําคัญที่ชวยใหกลุมบริษทัเจริญกาวหนาตอไปอยางมั่นคงและยั่งยืน 
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13 ขอมูลท่ีเกี่ยวของอ่ืน 
 -ไมม-ี 
 



สวนที่ 3 หนาที่ 1 
 

สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
1. การรบัรองความถูกตองครบถวนของขอมูลโดยกรรมการบริหารและผูที่ดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี 
  

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว  และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ 
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวน รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน ขาพเจาได

มอบหมายให  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  กาํกบั
ไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
 

                ชือ่                                              ตําแหนง    ลายมือชือ่ 
 
นายธนาชัย ธีรพฒันวงศ  ประธานกรรมการบริษัท/       
    ประธานกรรมการบริหาร 
 
นายสุทธิชัย  แซหยุน  กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร      
 

นายธนะชัย  สันตชิัยกูล  รองประธานกรรมการบริษทั/       
    ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
 
นางวรางคณา กลัยาณประดษิฐ เลขานุการบรษิัท        
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2. การรบัรองความถูกตองครบถวนของขอมูลโดยกรรมการอืน่ๆ 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ 

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

 ชื่อ  ตําแหนง     ลายมือชือ่ 
 

นายปกรณ  บริมาสพร  กรรมการอิสระ /         
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายเชวง  จริยะพสุิทธ์ิ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ      

นายนิวัตน  แจงอริยวงศ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ      

  นายนิสสัย เวชชาชีวะ   กรรมการอิสระ        

      นายโยธิน เนือ่งจํานงค   กรรมการอิสระ        

นายพนา จันทรวโิรจน  กรรมการบริษทั        

นายอดศิักดิ ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ กรรมการบริษทั        
 
นายณรงคศักดิ์ โอปลันธน   กรรมการบริษทั        
 
 
ผูรับมอบอํานาจ 
 
นางวรางคณา กลัยาณประดษิฐ เลขานุการบรษิัท        
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คณะกรรมการบริษัท 
นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ นายธนะชัย   สันติชัยกูล นายสุทธิชัย  แซหยุน นายปกรณ  บริมาสพร 
ตําแหนง  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตําแหนง  รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ตําแหนง   กรรมการและกรรมการบริหาร ตําแหนง  กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ   63  ป อายุ   54  ป อายุ   62  ป อายุ  61  ป 
การศึกษา 

-  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร   (ACC) 

การศึกษา 
- ปริญญาโท         พาณิชยศาสตรและการบัญชี   
                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  ปริญญาตรี         สาขาบัญชี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

การศึกษา 
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยกรุงเทพมหานคร  (ACC) 
-  โรงเรียนแสงทองวิทยา  หาดใหญ 

 

การศึกษา 
-   ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา    
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา      
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP)  

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

 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  Director Accreditation Program (DAP) 
 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-   บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP)  
การอบรมจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน – ตลาดหลัก-
ทรัพยฯ 
-   หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ต.ค. 50 
 -  16,158,640  หุน (9.81%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ต.ค. 50 
- 307,966  หุน (0.18%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ต.ค. 50 
- 14,600,054 หุน (8.86%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ต.ค.50 
 - 26,900 หุน (0.02%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ประวัติการทํางาน 
2519-ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร 
                        บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2522 – 2536    ผูอํานวยการแผนกบัญชีและการเงิน                  
                        บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป  
2536 –  2537   กรรมการผูจัดการ 
                        บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป  
2538 – 2547    รองประธานกรรมการ 
                         บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป   
2548 – 2550    รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ              
                        บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
2551               รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
     บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   
 
 
 

ประวัติการทํางาน 
2514-ปจจุบัน      บรรณาธิการอํานวยการ 
                            บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
  

ประวัติการทํางาน 
2536 - ปจจุบัน     
                ประธานเจาหนาที่บริหาร 
                 บมจ.ไลทติ้งแอนดอีควิปเมนท 
2542 – ปจจุบัน    
                  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
                  บจ. แอลแอนดอี แมนูแฟคเจอริ่ง 
2547 - ปจจุบัน    
                  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
                  บมจ.พรพรหมเมททอล 
 
 
  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
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-  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

-  ไมมี -  ไมมี -   ประธานเจาหนาที่บริหาร    บมจ.ไลทติ้งแอนด อีควิป    
                                                 เมนท 
-   ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ.พรพรหมเมททอล 

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น หรือกิจการที่แขงขันกับ
กิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 
กรรมการบริหาร    บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
ประธานกรรมการ   บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
กรรมการ           บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
กรรมการ           บริษัท เนชั่น ดิจิตอล  มีเดีย จํากัด 
กรรมการบริหาร    บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรเมชั่น 
                                  เซอรวิส  จํากัด 
กรรมการบริหาร       บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง  เซอรวิส จํากัด 
กรรมการ           บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด 
กรรมการ           บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จํากัด  

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น หรือกิจการที่แขงขันกับกิจการ
ของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 
กรรมการบริหาร   บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 
กรรมการบริหาร   บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด 
กรรมการบริหาร   บริษัท เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
กรรมการบริหาร   บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
กรรมการบริหาร   บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
กรรมการบริหาร   บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)จํากัด 
กรรมการบริหาร   บริษัท โยมิอูริ-เนชั่น อินฟอรเมชั่น เซอรวสิจํากัด 
กรรมการบริหาร     บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง  เซอรวิส จํากัด 
กรรมการบริหาร   บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด 
กรรมการ          บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
กรรมการ          บริษัท เนชั่น ดิจิตอล มีเดีย จํากัด 
กรรมการ          บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จํากัด  

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น หรือกิจการที่แขงขันกับ
กิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 
กรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 
กรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด 
กรรมการ        บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
กรรมการ        บริษัท เนชั่น ดิจิตอล  มีเดีย จํากัด 
กรรมการ        บริษัท เนชั่น พรอพเพอรตี้ส จํากัด 
กรรมการ        บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จํากัด  

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น หรือกิจการที่
แขงขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
                  บริษัท.แอลแอนดอีแมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
กรรมการ       
                 บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 
กรรมการ  
          บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด 
  

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท       :     5/5 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :       5/5 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :       5/5 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :       5/5 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :       4/4 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       1/1 
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คณะกรรมการบริษัท 
นายนิวัตน  แจงอริยวงศ นายเชวง   จริยะพิสุทธิ์ นายนิสสัย  เวชชาชีวะ นายโยธิน  เนื่องจํานงค 
ตําแหนง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ตําแหนง  กรรมการอิสระ ตําแหนง  กรรมการอิสระ 
อายุ    65  ป อายุ    63  ป อายุ   76  ป อายุ   58  ป 
การศึกษา   

-  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏ 
    เชียงราย 

-    โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 

การศึกษา   
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย   กรุงเทพมหานคร  (ACC) 
 
 

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

การศึกษา   
-   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรุงเทพมหานคร (ACC) 
 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  Director Accreditation Program (DAP) 

 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  Director Accreditation Program (DAP) 
-  Understanding Fundamental Statement (UFS) 
-  Finance for Non-Finance Director (FN) 
-  Monitoring The System of Internal Control  and 
    Risk  Management 
-  Audit  Committee  Program 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP)  

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP)  

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31  ต.ค. 50 
- 4,485,878  หุน (2.72%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ต.ค. 50 
ไมไดถือหุนบริษัท 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ต.ค. 50 
- ไมไดถือหุนบริษัท 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ต.ค. 50 
- 2,500,000 หุน (1.52%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมมี 

ประวัติการทํางาน 
2522-ปจจุบัน    กรรมการผูจัดการ  บจก.กรีนสยาม  

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

ประวัติการทํางาน 
2541-ปจจุบัน   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  

ประวัติการทํางาน 
กรรมการบริหาร           บมจ.โมเดอรนฟอรมกรุป 
ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. พลาสติคและหีบหอไทย 
กรรมการ                  บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี 
  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปนบริษัทจด
ทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย 
กรรมการบริหาร                 บมจ.โมเดอรนฟอรมกรุป 
ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. พลาสติคและหีบหอไทย         
กรรมการ                            บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น หรือกิจการที่แขงขันกับ
กิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
กรรมการผูจัดการ     บริษัท.กรีนสยาม จํากัด  

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น หรือกิจการที่แขงขันกับ
กิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
กรรมการบริหาร      บริษัท เอส เอส ที โฮลดิ้ง จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น หรือกิจการที่แขงขันกับ
กิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
กรรมการ    บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในกิจการอื่น หรือกิจการที่แขงขัน
กับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
กรรมการ    บจก. โมเดอรนฟอรมทาวเวอร  
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กรรมการบริหาร      บริษัท สยามซินดิเคท เทรดดิ้ง จํากัด 
กรรมการบริหาร      บริษัท สยามสตีลเวอรคส จํากัด 
  

กรรมการ    บริษัท เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด  กรรมการ   บจก. เดอรมอลคอนเซปท  
กรรมการ   บจก. เดอรมอล เวลเนส อินเตอรเนชั่นแนล   
กรรมการ      บจก. เลียวนารด เดรก (ไทย)  

  
การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  :          4/5 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :    4/4 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  :          5/5 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  :    4/4 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :    5/5 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 
 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :    5/5 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 
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คณะกรรมการบริษัท 

นายพนา  จันทรวิโรจน นายอดิศักดิ์   ลิมปรุงพัฒนกิจ นายณรงคศักดิ์  โอปลันธน 
ตําแหนง   กรรมการและกรรมการที่เปนผูบริหาร ตําแหนง  กรรมการและกรรมการที่เปนผูบริหาร ตําแหนง  กรรมการและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
อายุ   49  ป อายุ    47  ป อายุ    33  ป 
การศึกษา 
-  ปริญญาโท : Tuffs University, USA 

 

การศึกษา   
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การศึกษา 
-    ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร       มหาวิทยาลัยรังสิต  
-   ประกาศนียบัตรรับรองภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ   

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

-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 
 การอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน  

-  การบริหารความเสี่ยง 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  บทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 12,450 หุน(0.01%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 70,000 หุน (0.04%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 2,060,000 หุน(1.25%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมมี 

ประวัติการทํางาน 
2527 – ปจจุบัน   กรรมการอํานวยการ   สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 

                           บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2528 – ปจจุบัน       กรรมการอํานวยการ   สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง                    
                               บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2545 - 2548            ผูจัดการดานบริหารทั่วไปและการตลาด, TS Interseats Co.,Ltd. 
2548 - ปจจุบัน       กรรมการผูจัดการ , TS Interseats Co.,Ltd. 
2547 - ปจจุบัน       กรรมการผูจัดการ 
                               Thai Summit Eastern Seaboard Auto Part Co.,Ltd.  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
- ไมมี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่เปน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
-  ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบียน และ
บริษัทที่มีกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
 กรรมการ           - บริษัทเนชั่น ดิจิตอล  มีเดีย จํากัด 
 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบียน  และ
บริษัทที่มีกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
กรรมการ   - บริษัท เนชั่น บอรดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 
กรรมการ   - บริษัท เนชั่ เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด 
กรรมการ   - บริษัท เนชั่น ดิจิตอล  มีเดีย จํากัด  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 
และบริษัทที่มีกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

-  ไมมี 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :    5/5 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    - 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท        :      5/5 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :      1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท       :    4/5 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :   - 
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ผูบริหารระดับสูง 
นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ นายสุทธิชัย  แซหยุน นายธนะชัย   สันติชัยกลู 
ตําแหนง  ประธานกรรมการบริหาร ตําแหนง  บรรณาธิการอํานวยการ ตําแหนง   ประธานเจาหนาที่บริหาร 
อายุ   63  ป อายุ   62  ป อายุ   54  ป 
การศึกษา 
-  ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย   
    รามคําแหง  
-  ศลิปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรงุเทพมหานคร  (ACC) 

   

การศึกษา 
-  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย กรงุเทพมหานคร  (ACC) 
-  โรงเรียนแสงทองวิทยา  หาดใหญ 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโท  พาณิชยศาสตรและการบัญช ี  
                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี   สาขาบัญชี  
                       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP)  
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  Director Accreditation Program (DAP) 

 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP) 
การอบรมจากสถาบันวิทยาการตลาดทนุ  ตลาดหลักทรัพยฯ 
-  หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
 -  16,158,640  หุน (9.81%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 14,600,054 หุน (8.86%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 307,966  หุน (0.18%)  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 - ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมม ี

ประวัติการทํางาน 
2519-ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร 
                        บมจ.เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2514-ปจจุบัน   บรรณาธิการอํานวยการ 
                         บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
  

ประวัติการทํางาน 
2522 – 2536    ผูอํานวยการแผนกบัญชีและการเงิน                 
                        บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป  
2536 –  2537   กรรมการผูจัดการ 
                        บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป  
2538 – 2547    รองประธานกรรมการ 
                         บมจ. เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป  
2548 – 2550    รองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ                        
                        บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
2551               รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร          
                        บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป   
 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       1/1 
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ผูบริหารระดับสูง 
นายอดศิักดิ ์  ลิมปรุงพัฒนกิจ นายพนา  จันทรวิโรจน นางสาวพิมพกาญจน   ยันศรีสิริชัย นางเกษรี  กาญจนะวณชิย 
ตําแหนง     กรรมการอาํนวยการสายธุรกิจ 
                   ดานสื่อกระจายภาพและเสียง 

ตําแหนง  กรรมการอํานวยการสายธุรกิจ 
                 ดานขาวภาษาอังกฤษ 

ตําแหนง  กรรมการอํานวยการ สายงานโฆษณา กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานการศึกษา บนัเทิงและตางประเทศ 

อายุ    47  ป อายุ   49  ป อายุ    48  ป อายุ   48  ป 
การศึกษา   
-  ปริญญาตร ีพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

การศึกษา 
-  ปริญญาโท : Tuffs University, USA 

 

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

การศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทรแหง จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย รวมกับ Northwestern University 
- BA. Science , Duke University , USA 

 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปน กรรมการ (DCP) 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  บทบาทหนาที่และทกัษะของการเปนกรรมการ (DCP) 

การอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบยีน  
-  การบริหารความเสี่ยง 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 
การอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบยีน  
-  การบริหารความเสี่ยง 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 
การอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบยีน  
-  การบริหารความเสี่ยง 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 70,000 หุน (0.04%)  

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 12,450 หุน(0.01%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 89,825 หุน (0.05%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 53,050 หุน (0.03%) 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
-  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 - ไมมี 

ประวัติการทํางาน 
2528 – ปจจุบัน  
                     กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง 
                      บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2527 – ปจจุบัน   กรรมการอํานวยการ 
                            สายธรุกิจดานขาวภาษาองักฤษ 
                            บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป 
 
 

 

ประวัติการทํางาน 
2540-2550 กรรมการอํานวยการ  
                           สายธุรกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย 

                              บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป 
2551  กรรมการอาํนวยการ  สายธุรกิจโฆษณา 
                           บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2523 - ปจจุบัน   
   กรรมการอาํนวยการ สายธุรกิจดานการศึกษาบันเทิงและตางประเทศ 
    บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดยี กรุป 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    - 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :    1/1 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ  1 

 

ผูบริหารระดับสูง 
นางสาวเอี่ยมศรี  บญุหชัยรัตน นางสาว ดวงกมล   โชตะนา นางสาวอรพิมพ   เหลอืงออน 
ตําแหนง  กรรมการอํานวยการ  สายงานโฆษณา ตําแหนง  กรรมการอํานวยการสายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย กรรมการอํานวยการ สายงานการตลาด 
อายุ   48   ป อายุ   45  ป อายุ   37   ป 

 
การศึกษา 
-  ปริญญาตร ีบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

การศึกษา 
-  ปริญญาตร ี สาขาวชิา นิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

การศึกษา 
- ปริญญาโท   สาขาการตลาด   มหาวิทยาลัยลนิคอรน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- บทบาทหนาทีแ่ละทักษะของการเปนกรรมการ (DCP) 
การอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบยีน  
-  การบริหารความเสี่ยง 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - ไมมี 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ไมม ี

 

จํานวนหุนที่ถือครอง  ณ. 31 ต.ค.  50 
- 1,200 หุน (0.00%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค.50 
4,410  หุน  (0.00%) 

จํานวนหุนที่ถือครอง ณ. 31 ธค. 50 
-  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 - ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -  ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
- ไมม ี

ประวัติการทํางาน 
2527-2546       กรรมการอํานวยการ 

      บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป 
2546-พ.ค. 2549        กรรมการอํานวยการ 
                                  บจ.อินสไพรเอน็เตอรเทนเมนท  
2549- 2550                กรรมการอํานวยการ 
                                  สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสือ 
                                  ฉบับพิเศษ      บมจ.เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุป 
2551             กรรมการอํานวยการ สายธุรกิจโฆษณา 

                       บมจ.เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป 

ประวัติการทํางาน 
2546 – 2550     บรรณาธิการหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
2551                  กรรมการอํานวยการสายธุรกจิขาวธุรกิจภาษาไทย 
                          บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
 
 
 

ประวัติการทํางาน 
2545 - 2550       ผูอํานวยการอาวุโส    ฝายการตลาด 
2551                  กรรมการอํานวยการ  ฝายการตลาด                     
                           บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน     :       - 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
สามัญประจําปผูถือหุน     :     

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
สามัญประจําปผูถือหุน     :       - 
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ขอมูล - ความสมัพันธระหวางกรรมการ ผูบริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชนรวม  ณ 31 ธันวาคม  2550 
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม  บริษัทที่เกี่ยวของ  
NMG NBC NRN NBI NEE NED WPS NI NDM NML YNIS NP KNP 

สายธรุกิจ 1,2,3,7 4 4 5 5 5 6 none none     
นายธนาชยั ธีรพัฒนวงศ X  

// 
    X  

// 
X 
// 

X  
/ 

 
/ 

X 
// 

 
// 

 
/ 

X 
 

นายสุทธิชยั แซหยุน  
// 

X 
// 

X 
// 

 
 

    
/ 

 
/ 

 
/ 

  
/ 

 

นายธนะชัย สันติชัยกูล // // // // // // // / / // // // // 
นายปกรณ บริมาสพร / / /           
นายเชวง จริยะพสิทุธิ์ /             
นายนวิัตน แจงอริยวงศ /             
นายพนา จันทรวโิรจน /        /     
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุงพฒันกิจ / // //      /     
นายนิสสยั เวชชาชวีะ / / /           
นายโยธิน เนื่องจาํนงค /             
นายณรงคศักดิ์ โอปลันธ /             

หมายเหต ุ: /  = กรรมการ    X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการบริหาร  
สัญลักษณสายธรุกจิ: 1 =  สายธรุกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย , 2 = สายธรุกิจดานขาวทั่วไปภาษาไทย, 3 =  สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ, 4 = สายธุรกิจดานสื่อกระจายภาพและเสียง  
 5 = สายธรุกิจดานการศึกษา บันเทิง และ ตางประเทศ, 6 = สายธรุกิจดานการพิมพ, 7  =  สายธรุกิจดานกิจกรรมพิเศษและหนังสอืฉบับพเิศษ ,none =  ธุรกิจที่ไมไดดําเนนิธรุกิจแลว inactive) 
  สัดสวนการถือหุน  สัดสวนการถือหุน 
บริษัทยอย  ณ 31 ธ.ค. 50 % บริษัทอื่น / บริษัทที่เกี่ยวของ ณ 31 ธ.ค. 49 % 
NBI บริษัท เนชัน่ บุคส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด  ถือหุนโดยตรง 99.99%     NP บริษัท เนชัน่ พรอพเพอรตี้ส จํากัด ถือหุนโดยตรง 18.00% 
NEE บริษัท เนชัน่ เอ็กมอนท เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนผาน NBI 49.99%   KNP         บริษัทเกียวโดเนชัน่พริน้ติ้ง เซอรวิส จํากัด ถือหุนผาน WPS 48.99% 
NED บริษัท เนชัน่ เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด ถือหุนผาน NBI 99.99%     
NBC บริษัท เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     
NRN บริษัท เนชัน่ เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ถือหุนผาน NBC 99.97%     
WPS บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุนโดยตรง 84.50%     
NDM บริษัท เนชัน่ ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ถือหุนโดยตรง 99.99%     
บริษัทรวม        
YNIS บริษัท โยมอิูร-ิเนชัน่ อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด ถือหุนโดยตรง 44.99%     

 




