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ส่วนที� 1 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 วิสยัทศัน์ , ปณิธาน และ คณุค่าขององคก์ร ในการดาํเนินงานของบริษทั 

  

 

 ผสานสื�อที�หลากหลายเพื�อเขา้ถงึทกุครวัเรอืน 

 

 

 

 ใหข้อ้มลูขา่วสาร  ความรู ้ ความบนัเทงิ และสรา้งแรงบนัดาลใจ ดว้ยความน่าเชื�อถอื  

 ทนัเหตุการณ์อย่างสรา้งสรรค ์         
          
 

 
        

 

                                                  :  ความน่าเชื�อถือในการดาํเนินธรุกิจทั �งการรายงานข่าวสารและการประกอบธรุกิจ 

 

/                                      :  ซื�อสตัยต่์อมาตรฐานวิชาชีพ เคารพต่อจรรยาบรรณการดาํเนินธรุกิจ 

 

                                                 :  ตระหนักในคณุค่าของการผสานสื�อ  อนัหลากหลายและประสานความร่วมมอื   

                                                    กบักลุ่มต่างๆ ทั �งภายในและภายนอกเพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุของลกูคา้  

                                                    ผู้ถือหุ้นและพนักงาน  

                   

                                      : ให้บริการเพื�อประเยชน์และความพึงพอใจสงูสุดของลูกค้า 

 

                                               : ความคิดสร้างสรรค ์ในสิ�งที�แตกต่าง ทั �งในดา้นสินค้า การตลาด การขาย 

                                                 การให้บริการ และ ระบบการบริหาร 

 

1.2 ประวติัและความเป็นมาของบริษทั 

 บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ก่อตั �งเป็นบรษิทัจาํกดั ภายใตช้ื�อ “ บรษิทั บสิซเินสรวีวิ จํากดั”       

ในปี 2519 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 500,000 บาท เพื�อดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายหนังสอืพมิพธุ์รกจิฉบบัภาษาองักฤษ         

“ The Nation ” ต่อมาในปี 2531 บรษิทัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น “ บรษิทั เนชั �น พบัลชิซิ�ง กรุ๊ป จํากดั ” และเขา้จดทะเบยีนใน   

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จากนั �นไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดั ในปี 2536และเปลี�ยนชื�อบรษิทัเป็น            

“ บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ” ใน ปี2539 โดยทุนจดทะเบยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 

2,663,572,194.95 บาท ทนุเรยีกชาํระแลว้ 2,155,959,048.86 บาท 

 1. Credibility     

2. Integrity       

3. Synergy         

4. Customer Focus    

5. Innovation     

   วิสัยทัศน์   

   ปณิธาน 

คุณค่าขององค์กร 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
2 

 
  

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั  ดา้นเงนิทุน การบรหิารงาน และการประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในระยะเวลา 3 

ปี (ปี 2557 - ปี 2559) มรีายละเอยีดดงันี� 

 

 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ :  ประกอบด้วย 8 สายธรุกิจ ดงันี�  

1. สายธรุกิจด้านข่าวธรุกิจภาษาไทย 

เป็นผู้ผลิต “ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ”  ซึ�งเป็นหนังสอืพมิพ์รายวนัภาษาไทย รวมทั �งดําเนินธุรกิจเกี�ยวเนื�องกับ

หนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกจิ เช่น การอบรมและสมันาเชงิธุรกจิกจิกรรมพเิศษ บรกิารข่าวสารสาระความรู ้โดย แอพพลเิคชั �น  

i Newspaper  และเวบ็ไซต ์ www.bangkokbiznews.com  ผา่นบรกิารขา่วสั �นทางโทรศพัทเ์คลื�อนที�  

ดาํเนินงานโดย บรษิทั กรุงเทพธุรกจิ มเีดยี จํากดั  (KTM)   

 

2. สายธรุกิจด้านข่าวทั �วไปภาษาไทย  

ผลติหนังสอืพมิพ ์คมชดัลกึ และเนชั �นสดุสปัดาห ์ ดาํเนินงานโดยบริษทั คมชดัลึก มเีดีย จาํกดั (KMM) 

 

3. สายธรุกิจด้านข่าวภาษาองักฤษ 

ผลติหนังสอืพมิพ ์เดอะเนชั �น,ธุรกจิอบรมสมัมนาและทกัษะการสื�อสาร ดาํเนินงานโดยบริษทั เนชั �น นิวส ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

(NNN) 

 

4. สายธรุกิจด้านสื�อกระจายภาพและเสียง  

• บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ�ง จาํกดั ( BBB)    

NOW26 เป็นช่องวาไรตี�ความคมชดัมาตรฐาน (SD)  ที�มคีวามแตกต่างจากช่องวาไรตี�อื�น ดว้ยการนําเสนอ

สาระบนัเทงิที�มคีุณภาพ   มคีวามสนุกสนาน และสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้ ผ่านทางเนื�อหาของรายการไม่ว่าจะเป็นรายการ

สารคดทีี�ผลติจากสตูดโิอระดบัโลก  ภาพยนตรซ์รีสี์ต่างประเทศ  รายการกฬีาจากทั �งในและต่างประเทศ เช่นTour de 

France 2016, La Vuelta 2016  Giro D’ Italia  และ รายการกฬีาที�สรา้งสรรคโ์ดยช่องอยา่ง คมชดัลกึ ศกึมวยไทย เป็นตน้ 

NOW26 เป็นสถานีโทรทศัน์ดิจทิลั ที�ออกอากาศอย่างเป็นทางการว่า 3 ปี มกีระแสตอบรบัจากกลุ่มผูช้มอย่าง

ต่อเนื�อง ทางช่องไดป้รบัเนื�อหา เพิ�มความเป็นวาไรตี�  ดว้ยรายการประเภทบนัเทงิ สารคด ีภาพยนตร์ซรีสี์ เรยีลลติี�โชว ์

และกีฬาต่างๆ โดยเฉพาะกีฬา มวยไทย ที�มกีารถ่ายทอดสดประจําทุกอาทติย์ ทําให้ฐานผูช้มขยายจํานวนเพิ�มขึ�นและ     

ยงัไดก้ารจดัอนัดบัเรทติ�งดขีึ�น ส่วนหนึ�งมาจากรายการกฬีาโดยเฉพาะมวยไทย นอกจากนั �นแล้วรายการประเภทสารคด ี      

กเ็ป็นอกีคอนเทน้ทท์ี�ไดร้บัความสนใจจากผูช้ม ทําใหช้่อง NOW26 มกีลุ่มผุช้มทั �วไปขยายตวัเพิ�มขึ�น จากการเพิ�มเนื�อหา

รายการใหม้คีวามหลากหลายนั �นเอง 

 

• บริษทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  (NBC)  

Nation TV  เป็นช่องประเภทข่าวสาร  และสาระความรูค้วามคมชดัมาตรฐาน (SD News) เป็นสถานีข่าวและ 

สาระความรู ้24  ชั �วโมง ซึ�งมุ่งเน้นนําเสนอขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทนัเหตุการณ์ พรอ้มบทวเิคราะห์และ

ขอ้มลู เชงิลกึอย่างรอบดา้นจากทมีงานข่าวที�มปีระสบการณ์  โดยมชี่องทางการออกอากาศหลายรปูแบบ เช่น ดจิิทลัทวี ี

ช่อง 22 เวบ็ไซต ์www.nationtv.com Application ผา่นมอืถอื และ Tablet     

Nation TV มกีลยทุธใ์นการสรา้งความเป็นผูนํ้า ในการเป็นสถานีข่าวอนัดบั 1 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุกพื�นที�

การรบัชม การพฒันาคณุภาพรายการอย่างต่อเนื�อง โดยสรา้งรายการรปูแบบใหม่ๆ ในช่องเนชั �นทวี ีเช่น รายการข่าวขน้

คนเนชั �น  รายการไทมไ์ลน์ สุทธชิยั หยุน่ รายการ Primetime กบัเทพชยั รายการเกบ็ตกจากเนชั �น รายการไลน์กนก  และ

รายการ Channel Japan เป็นตน้ และบรษิทั ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการนําโซเชยีลมเีดยี รปูแบบใหม่ๆ มาใชใ้นการสรา้งการ

มสีว่นรว่มของผูช้มผ่านทางโทรทศัน์และในเวบ็ไซต์ 
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5. สายธุรกิจเอด็ดเูทนเมนท ์และต่างประเทศ   

ผลติและจําหน่ายสิ�งพมิพ์สําหรบัเดก็และการศึกษา ผลิตหนังสอืเล่มในนามสํานักพิมพ์เนชั �นบุ๊คส์ เนชั �นจูเนียร ์  

ตวัแทนขายโฆษณาและจดัจําหน่ายสิ�งพมิพต่์างประเทศ จาํหน่ายสื�อสิ�งพมิพ ์แบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละแบบเล่ม รวมทั �งสนิคา้

อุปโภคบรโิภค ทางผ่านทาโซเชียลมีเดยี ผลิตสื�อการเรยีนรู้ภาษาองักฤษผ่านออนไลน์ ดาํเนินงานโดยบริษทั เนชั �น  

อินเตอรเ์นชั �นแนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (NINE)  

 

6. สายธรุกิจดา้นการพิมพ ์

เป็นผูใ้หบ้รกิารงานพมิพ์ทุกประเภท อย่างครบวงจรแก่กลุ่มบรษิัท และลูกคา้ภายนอกทั �วไป ดําเนินงานโดย

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 
 

7. สายธุรกิจด้านการขนส่ง 

เป็นผูใ้ห้บรกิารขนส่งสิ�งพมิพ์ และสนิคา้ทุกประเภทแก่กลุ่มบรษิัท และลูกค้าภายนอกทั �วไป ดําเนินงานโดยบรษิัท 

เอน็เอม็แอล จํากดั (NML) 
 

8. สายธุรกิจการศึกษา  

ดาํเนินธุรกจิดา้นการศกึษา โดยเป็นผูบ้รหิารและดําเนินการมหาวทิยาลยัเนชั �น เปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาตรแีละ

ปรญิญาโท โดยมสีถานที�ตั �งอยู่ที�จงัหวดัลําปางและมศีูนย์การศกึษานอกที�ตั �งอยู่ที� บางนา กรุงเทพฯ ดําเนินงานโดย

บรษิทั เนชั �น ย ูจํากดั (NU) (บรษิทัยอ่ยของ NMG ) 
 

• ด้านการดาํเนินธรุกิจ 

     1.3 การเปลี�ยนแปลงและพฒันาที�สาํคญั 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาที�สาํคญัเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิและการบรหิารงานในระยะเวลา 3 ปี ดงันี� 

ด้านเงินทนุของบริษทั 

ปี รายละเอียด 

ปี 2557  เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

• BBB (บริษัทย่อย) ผู้ชนะการประมูลทีวีดจิิตอล ในหมวดหมู่ทั �วไปทั �วไปแบบ ความคมชัดปกต ิ        

ในราคาประมลูรวม 2,200 ลา้นบาท ไดช้าํระเงนิคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที�หนึ�ง รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 

334 ลา้นบาท  (ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ�มและสุทธจิาก เงนิประกนัการประมูลจํานวน 38 ลา้นบาท) และ   

ไดว้างหนังสอืคํ�าประกันจากสถาบนัการเงนิ เพื�อคํ�าประกนัการชําระเงินค่าธรรมเนียมส่วนที�เหลอื  

จํานวน 1 ,828  ล้านบาท ให้กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศ น์และ                

กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(“กสทช.”) เมื�อวนัที� 7 กมุภาพนัธ ์2557  

• NNV  (บริษทัย่อย) ผูช้นะการประมูล ทวีดีจิติอล ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระแบบความคมชดัปกต ิ

ในราคาประมลูรวม 1,338 ลา้นบาท ไดช้าํระเงนิค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที�หนึ�ง รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 

199.80 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูคา่เพิ�มและสทุธจิากเงนิประกนัการประมูลจํานวน 22 ลา้นบาท) และ

ได้วางหนังสือคํ�าประกนัจากสถาบันการเงินเพื�อคํ�าประกนัการชําระเงนิค่าธรรมเนียมส่วนที�เหลือ 

จํานวน 1,116.20 ล้านบาท ใหก้บั คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(“กสทช.”)  เมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ ์2557  
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ปี รายละเอียด 

 เดือนพฤษภาคม 2557 

• กรรมการผูบ้รหิารและ /หรอื นักงานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธิซื�อหุน้ตามใบสําคญั  

แสดงสทิธ ิครั �งที� 2 ในเดอืนพฤษภาคม 2557 ดงันี� 

o   ก ร ร ม ก า ร ผู้ บ ริห า ร  แ ล ะ / ห รือ พนั ก ง า น ข อ ง  NMG ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ ร ว ม 1 9 9 , 0 0  ห น่ ว ย                             

ในราคาหุน้ละ 1 บาท  เป็นเงนิ 0.19 ลา้นบาท โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 75,548,615 หน่วย 

o  กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ NBC ไดใ้ชส้ทิธริวม 10,000 หน่วย ในราคาหุน้ละ 3 บาท 

เป็นเงนิ 0.03 ลา้นบาท โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 7,593,105 หน่วย 

o กรรมการผูบ้รหิารและ/หรอืพนักงานของ NINE ไม่มกีารใชส้ทิธ ิโดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 

4,243,000 หน่วย 

 

 เดือนมิถนุายน 2557 

• ผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทและบริษัทย่อย มีการใช้สิทธิครั �งที� 2 ในเดือน มิถนุายน 

2557 ดงันี�  

o ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NMG  (NMG-W3)  ใชส้ทิธริวม  38,287 หน่วย 

ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 0.04 ล้านบาท  โดยมีใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ 

(NMG-W3) คงเหลอื 1,645,820,443 หน่วย  

o ผู้ถือใบสําคญัสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของ NBC (NBC-W1) ไม่มีการใช้สิทธิ โดยมีใบสําคญั    

แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลอื 176,860,465 หน่วย 

o ผูถ้ือใบสําคญัสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มกีารใช้สทิธิ โดยมีใบสําคญั    

แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลอื 84,958,614 หน่วย   

• NMG : ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัคร ั �งที� 4/2557 วนัที� 6 มิถุนายน 2557 มมีตอินุมตักิารปรบั 

โครงสรา้งการถือหุ้นในบรษิทั แบงคอก บสิสเินส บรอดแคสติ�ง จํากดั (BBB) ที�ได้รบัอนุญาตใหใ้ช ้ 

คลื�นความถี�เพื�อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภท หมวดหมู่ทั �วไปแบบความชัดปกต ิ     

จากเดมิที� NMG ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั กรงุเทพธุรกจิ มเีดยี จํากดั (KTM)  รอ้ยละ 99.99 มาเป็น 

ถอืโดยตรงรอ้ยละ 99.80 โดยลงทนุในหุน้เพิ�มทุน ดงันี� 

  เดิม         1  ลา้นบาท     แบ่งเป็น       10,000   หุน้   หุน้ละ 10 บาท 

  ใหม ่      500  ลา้นบาท    แบง่เป็น  50,000,000   หุน้   หุน้ละ 10 บาท  

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิและลงทนุในธุรกจิทวีดีจิติอล  
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ปี รายละเอียด 

• NBC  : ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัคร ั �งที� 4/2557 วนัที� 6 มถุินายน 2557 มมีตอินุมตัใิหล้งทุนใน 

หุน้เพิ�มทนุ ในบรษิทั เอน็บซี ีเน็กซว์ชิ ั �น จาํกดั (NNV) ที� NBC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.90 โดย (NNV) ไดร้บั

อนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอลประเภท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

แบบความชดัปกต ิโดยลงทนุใน หุน้เพิ�มทุน ดงันี� 

 เดิม         1  ลา้นบาท     แบ่งเป็น       10,000   หุน้   หุน้ละ 10 บาท 

 ใหม ่     300  ลา้นบาท     แบ่งเป็น  30,000,000   หุน้  หุน้ละ 10 บาท  

 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกจิ และลงทุนในธุรกจิทวีดีจิติอล  

• เดือนพฤศจิกายน 2557 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธซิื�อหุน้ตามใบสาํคญั

แสดงสทิธคิรั �งที� 3 ในเดอืนพฤศจกิายน 2557 ดงันี� 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ NMG ไดใ้ช้สทิธริวม 9,955,400 หน่วย ในราคาหุน้ละ     

1 บาท เป็นเงนิ 9.95 ลา้นบาท โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 65,593,215 หน่วย 

o กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรอืพนักงานของ NBC ไดใ้ช้สทิธริวม 285,200 หน่วยในราคาหุ้นละ         

3 บาท เป็นเงนิ 0.86 ลา้นบาท โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 7,307,905 หน่วย 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ NINE ไม่มกีารใชส้ทิธ ิโดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 

4,243,000 หน่วย 

 

 เดือนธนัวาคม 2557 

• ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธคิรั �งที� 3 ในเดอืน ธนัวาคม 2557  ดงันี� 

o ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NMG (NMG-W3) ใช้สทิธริวม 2,150,981 หน่วยใน

ราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงนิ 2.15 ลา้นบาท โดยมใีบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NMG-W3) 

คงเหลอื 1,643,669,462 หน่วย  
 

o ผูถ้อืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NBC (NBC-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิโดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธิ

ที�จะซื�อหุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลอื 176,860,465 หน่วย 
 

o   ผูถ้อืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธโิดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธ ิ     

  ที�จะซื�อหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลอื 84,958,614 หน่วย  
  

o NINE คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติซื�อเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย คือ บจก.เนชั �นเอ็กมอนท ์        

เอด็ดเูทนเมนท์  (NEE) จากผูร้่วมทุนที�เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ คอื บรษิทั เอก็มอนท ์ อนิเตอรเ์นชั �นแนล  

โฮลดิ�ง เอ/เอส  จาํนวน 24,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 ในจํานวนเงนิ 10 ล้านบาท ทําใหส้ดัส่วน

การถอืหุน้ของ NINE ใน NEE จากเดมิรอ้ยละ 49.99 เปลี�ยนเป็นรอ้ยละ 98.99 และ NEE ไดเ้ปลี�ยน

ชื�อเป็น บรษิทั เนชั �น โกบอล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (NGE) 
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ปี รายละเอียด 

ปี 2558  เดือนพฤษภาคม 2558 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธซิื�อหุน้ตามใบสาํคญั

แสดงสทิธคิรั �งที� 4 ในเดอืนพฤษภาคม 2558 ดงันี� 

o กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ NMG (NMG-WB) ได้ใช้สทิธริวม 3,876,000 หน่วย       

ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงนิ 3.88 ลา้นบาท  โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลือ 61,717,215 หน่วย 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ NBC (NBC-WB) ไดใ้ชส้ทิธริวม 580,762 หน่วย ในราคา

หุน้ละ 3 บาท เป็นเงนิ 1.74 ลา้นบาท โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 6,727,143 หน่วย 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ NINE  (NINE-WA) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิโดยมใีบสาํคญัแสดง 

สทิธคิงเหลอื 4,243,000 หน่วย 

 เดือนมิถนุายน 2558 

• ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธคิรั �งที� 4 ในเดอืน มถิุนายน 2558 ดงันี� 

o ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NMG (NMG-W3) ใชส้ทิธริวม 740,015,624 หน่วย

ในราคาหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 740.01 ล้านบาท โดยมีใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั 

(NMG-W3) คงเหลอื 903,653,838 หน่วย  

o     ผูถ้อืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NBC (NBC-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิ โดยมใีบสาํคญัแสดง

สทิธทิจะซื�อหุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลอื 176,860,465 หน่วย 

o ถอืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิ โดยมใีบสําคญัแสดง

สทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลอื 84,958,614 หน่วย 

o ผูถ้อืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุ้นสามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มกีารใช้สทิธ ิโดยมใีบสาํคญัแสดง

สทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลอื 84,958,614 หน่วย   

 เดือนพฤศจิกายน 2558 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย มกีารใชส้ทิธ ิ ซื�อหุน้ตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธคิรั �งที� 5 ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 ดงันี� 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ NMG (NMG-WB) ไดใ้ชส้ทิธริวม 7,402,400 หน่วย     

ในราคาหุน้ละ 1 บาท เป็นเงนิ 7.40 ลา้นบาท  โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 54,314,815 หน่วย 

o กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ NBC (NBC-WB) ได้ใช้ส ิทธิรวม 148,000 หน่วย  

ในราคาหุน้ละ 3 บาท เป็นเงนิ 0.44 ลา้นบาท โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 6,579,143 หน่วย 

o กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของ NINE (NINE-WA) ไม่มีการใช้สิทธิ โดยมีใบสําคัญ       

แสดงสทิธคิงเหลอื 4,243,000 หน่วย 
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ปี รายละเอียด 

 เดือนธนัวาคม 2558 

• ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธคิรั �งที� 5 ในเดอืนธนัวาคม 2558 ดงันี� 

o ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ (NMG (NMG-W3) ไม่มีการใช้สทิธิโดยมใีบสําคญั

แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NMG-W3) คงเหลอื 903,653,838 หน่วย  

o ผูถ้ือใบสําคญัสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญัของ NBC (NBC-W1) ไม่มกีารใช้สทิธ ิ โดยมใีบสําคญัแสดง

สทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลอื 176,860,465 หน่วย 

o ถอืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิ โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธิ

ที�จะซื�อหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลอื 84,958,614 หน่วย 

ปี 2559  เดือนกมุภาพนัธ์ 2559  

o NMG  ที�ประชุมคณะกรรมการครั �งที� 2/2559 วนัที� 12 กุมภาพนัธ ์2559 มมีตอินุมตัใิหเ้พิ�มเงนิลงทุนใน 

บรษิทั เนชั �น ย ูจาํกดั (NU) ซึ�งเป็นบรษิทัยอ่ย ที�ถอืใบอนุญาตมหาวทิยาลยัเนชั �นที�ปจัจุบนั NMG ถอื

หุน้ 90% และมหาวทิยาลยัเอเซยีอาคเนย ์ถอืหุน้ 10% โดยเป็นการลงทนุตามสดัสว่น โดยเพิ�มทุนดงันี� 

 เดิม  170 ลา้นบาท  แบ่งเป็น 17,000,000 หุน้   หุน้ละ 10 บาท 

ใหม ่ 340 ลา้นบาท   แบ่งเป็น 34,000,000 หุน้   หุน้ละ 10 บาท  

 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อชําระคนืเงนิทดรองจ่ายที� NMG ได้สํารองจ่ายเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในการ  

ดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัเนชั �น   

 เดือนพฤษภาคม 2559 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธซิื�อหุน้ตามใบสาํคญั

แสดงสทิธคิรั �งที� 5 ในเดอืนพฤษภาคม 2559 ดงันี� 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ NMG (NMG-WB) ไดใ้ชส้ทิธริวม 208,000 หน่วย ใน

ราคาหุน้ละ 1 บาทเป็นเงนิ 0.20 ลา้นบาท  โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธคิงเหลอื 54,106,815 หน่วย 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ NBC (NBC-WB) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิโดยมใีบสาํคญัแสดง

สทิธคิงเหลอื 6,579,143 หน่วย 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ NINE  (NINE-WA) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิโดยมใีบสาํคญัแสดง

สทิธคิงเหลอื 4,243,000 หน่วย 

 เดือนมิถนุายน 2559 

• ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธคิรั �งที� 5 ในเดอืนมถิุนายน 2559 ดงันี� 

o ผูถ้อืใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของ NMG (NMG-W3) ไม่มีการใช้สทิธิ โดยมใีบสําคญั

แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NMG-W3) คงเหลอื 903,653,838 หน่วย  



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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ปี รายละเอียด 

o ผูถ้อืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NBC (NBC-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิ โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธิ

ที�จะซื�อหุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลอื 176,860,465 หน่วย 

o ถอืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิ โดยมใีบสาํคญัแสดงสทิธิ

ที�จะซื�อหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลอื 84,958,614 หน่วย 

  เดือนสิงหาคม 2559 

• NINE  คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบ  การควบรวมกจิการของบรษิทัย่อย 2 แห่ง โดย บจก. เนชั �น  

เอด็ดเูทนเมนท ์ ดาํเนินธูรกจิเกี�ยวกบัหนังสอืการต์ูน ทางฝ ั �งตะวนัออก (NINE ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ของ

ทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้) ควบรวมกจิการ กบั บจก. เนชั �น โกลบอล เอด็ดเูทนเมนท ์ดาํเนิน 

ธุรกจิสิ�งพมิพเ์กี�ยวกบัสาระบนัเทงิดา้นความรู ้ (NINE  ถอืหุน้รอ้ยละ 98.99 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีก

ชําระแล้ว) ภายหลังการควบรวมกิจการ บรษิทัย่อยทางอ้อม ใช้ชื�อ บจก. โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท ์

ดาํเนินธุรกจิสิ�งพมิพท์ั �งหมด 

• NBC  ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัคร ั �งที� 3/2559  วนัที� 4 สงิหาคม 2559  มมีตอินุมตั ิใหล้งทุนใน  

หุน้เพิ�มทุน ในบรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ์วชิ ั �น จํากดั (NNV) ที�NBC ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  โดย NNV ไดร้บั

อนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี� เพื�อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอลประเภท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 

แบบความชดัปกต ิโดยลงทุนใน หุน้เพิ�มทุน ดงันี� 

เดิม  500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 50,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 

ใหม ่ 800 ลา้นบาท แบ่งเป็น 80,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท  

โดยมวีตัถุประสงค ์เพื�อชาํระคนืเงนิทดรองจ่ายที� NBC ไดส้าํรองจ่ายให ้NNV เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนและ

ชาํระคา่ใบอนุญาต ใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์ งวดที� 3 เดอืนพฤษภาคม 2559  

 เดือนพฤศจิกายน 2559 

• กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธซิื�อหุน้ตามใบสาํคญั

แสดงสทิธคิรั �งที� 6 ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 ดงันี� 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ NMG (NMG-WB) ไม่มกีารใชส้ทิธิ โดยมใีบสําคญั

แสดงสทิธคิงเหลอื 54,314,815 หน่วย 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ NBC (NBC-WB) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิโดยมใีบสาํคญัแสดง

สทิธคิงเหลอื 6,579,143 หน่วย 

o กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ NINE (NINE-WA) ไม่มกีารใช้สทิธิ โดยมใีบสําคญั

แสดงสทิธคิงเหลอื 4,243,000 หน่วย 

 

 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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ปี รายละเอียด 

 เดือนธนัวาคม 2559 

• ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีารใชส้ทิธคิรั �งที� 6 ในเดอืน  ธนัวาคม 2559 ดงันี� 

o ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ (NMG (NMG-W3) ไม่มกีารใชส้ทิธิ โดยมใีบสาํคญั

แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NMG-W3) คงเหลอื 903,653,838 หน่วย  

o ผูถ้อืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NBC (NBC-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิ โดยมใีบสําคญัแสดง

สทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั (NBC-W1) คงเหลอื 176,860,465 หน่วย 

 ถอืใบสาํคญัสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของ NINE (NINE-W1) ไม่มกีารใชส้ทิธ ิ โดยมใีบสาํคญัแสดง

สทิธทิี� จะซื�อหุน้สามญั (NINE-W1) คงเหลอื 84,958,614 หน่วย 

• NMG  ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 10/2559 วนัที� 9 ธนัวาคม 2559 มมีตอินุมตัใิหล้งทุนในหุน้

เพิ�มทุน ในบรษิทั  (BBB) ที� NMG ถอืหุน้รอ้ยละ 99.90 โดย BBB ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อให้

บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิติอลประเภท หมวดหมู่ทั �วไปแบบคมชดัปกต ิ โดยลงทุนในหุน้เพิ�มทนุ ดงันี� 

เดิม  1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 100,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 

ใหม ่ 1,500 ลา้นบาท แบ่งเป็น 150,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท  

หลงัการลงทุน NMG จะถอืหุน้ใน BBB คดิเป็นสดัส่วน 99.93% 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อชาํระคนืเงนิทดรองจ่าย ที� NMG ไดส้าํรองจ่ายให ้BBB เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนและ 

ใชช้าํระคา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์งวดที� 3 ในเดอืน พฤษภาคม 2559  
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 เนชั �น กรุ๊ป ประกอบธุรกจิหลากหลายรปูแบบ โดยใหบ้รกิารดา้นข่าวสารขอ้มูล ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และ

เข้าถงึทุกเพศ  ทุกวยั  ผ่านทางทุกช่องทางของเนชั �นกรุ๊ป ครบทุกดา้น และมสีื�อมากที�สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย

หนังสอืพมิพ์  ฟรทีวีใีนระบบดจิติอล 2 ช่อง (คอืช่องเนชั �นทวี ี 22 และ ช่องNOW 26) วทิยุ สิ�งพมิพแ์ละสื�อ New Media 

เช่น  เวบ็ไซต์  สมาร์ทโฟนและสื�อสงัคมออนไลน์ต่างๆ  เพื�อใหท้นักบันวตักรรมใหม่ๆ อนัเป็นผลมาจากเทคโนโลยทีี�ม ี   

การพฒันาตลอดเวลา  เพื�อตอบสนองใหแ้ก่ผูบ้รโิภคที�มกีารปรบัเปลี�ยนตามเทคโนโลยสีมยัใหม่ เหล่านี�  

 และจากการที�มฟีรทีวีี เพิ�มเขา้มาอกี 2 ช่อง  ถอืเป็นโอกาสในการสรา้งศกัยภาพของธุรกิจ  ในอนาคตและนับเป็น  

จุดเปลี�ยนโครงสรา้งธุรกจิของบรษิทั  จากเดมิที�มธุีรกจิสิ�งพมิพเ์ป็นหลกั จะกา้วสู่ธรุกจิโทรทศัน์มากขึ�น 

ดงันั �น เนชั �นกรุ๊ป จงึมหีลกัการที�จะดาํเนินการทั �งเร ื�องความพรอ้มของบุคลากร  เทคโนโลยสีารสนเทศ  กระบวนการ

ในการดาํเนนิงาน  ตามประเภทและลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละสาย  ซึ�งปจัจุบนัธุรกจิของบรษิทัสามารถแยกเป็น

สายธุรกจิหลกัได ้8 สายธุรกจิ ดงันี� 

1. สายธุรกจิดา้นข่าวธุรกจิภาษาไทย : ผลิตหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ ดาํเนินงานโดยบรษิทั กรุงเทพธุรกจิ มเีดยี จํากดั 

(KTM) ที�เน้นกลุ่มผูส้นใจข่าวสารภาคธุรกจิ นักลงทุนและประชาชนทั �วไปที�สนใจข่าวสารทางเศรษฐกจิ ทั �งเศรษฐกจิ

ระดบัมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro) 

 

2. สายธุรกจิดา้นขา่วภาษาไทย : ผลติหนังสอืพมิพค์มชดัลกึ และเนชั �นสุดสปัดาห ์ดาํเนินงานโดย บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี 

จาํกดั (KMM) เน้นกลุ่มลูกคา้ประชาชนทั �วไป 

 

3. สายธุรกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษ  : ผลติหนังสอืพมิพเ์ดอะเนชั �น ดาํเนินงานโดย บรษิทัเนชั �น นิวส ์เน็ตเวริค์ จาํกดั(NNN) 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เน้นกลุ่มคนไทยที�ตดิตามความเคลื�อนไหวของการเมอืงและเศรษฐกจิ รวมทั �งชาวต่างชาตทิี�อาศยั

อยู่ในประเทศไทย, กลุ่มวยัรุ่น นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา และกลุ่มคนทํางานที�ต้องการความรูเ้พิ�มเตมิ เพื�อนําไปใช้

ประโยชน์กบัหน้าที�การงานหรอืชวีติประจาํวนั 

 

4. สายธุรกจิกลุ่มกระจายภาพและเสยีง : ผลติสื�อทวี ีวทิยุและNew Media ผลติรายการโทรทศัน์ในเชงิข่าวสารและสาระ 

โดยออกอากาศทางช่องต่างๆ  , สื�อวทิยุ (Radio) เป็นสื�อที�นําเสนอข่าวใหผู้ส้นใจทางคลื�น FM 90.5 และ FM 102      

สื�อใหม่ (New Media) การนําเสนอข่าวสารผ่านสื�อใหม่ๆ เช่น  Internet  Broadband และทาง Smart Phone            

โดยการสง่ขา่วธุรกจิ ขา่วทั �วไปทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ในรปูแบบ SMS MMS และอื�นๆ  ตามเทคโนโลยอีาํนวย

ของทุกเครอืข่ายภายใตช้ื�อ Nation News on Mobile และยงัผ่านสื�อ  ประเภทบลอ็ก Oknation.net, Facebook     

เพื�อใหป้ระชาชนทั �วไปเขา้มามสีว่นรว่มในการเสนอแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารและเผยแพร่สู่สาธารณชน ดาํเนินงานโดย 

บมจ. เนชั �น บรอด แคสติ�ง คอรป์อเรชั �น (NBC) อกีทั �ง บรษิทั ยงัไดนํ้าทรพัยากรที�ใชใ้นการผลติรายการโทรทศัน์ อาทิ

เช่น ขอ้มูลขา่ว ภาพขา่ว คุณภาพบุคลากรทมีข่าว มาต่อยอดขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิเกี�ยวเนื�องต่างๆ นอกจากนี�ยงัเป็น

เจา้ของใบอนุญาต ช่องทวีดีจิติอล 2 ช่อง คอื 

• ช่อง NOW 26 ออกอากาศภายใตช้่องหมายเลข 26  ดาํเนินการโดย บรษิทั แบงคอก บสิสเินส บรอดแคสติ�ง จํากดั     

ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (NMG) 

• ช่อง Nation TV ออกอากาศภายใตช่้องหมายเลข 22  ดาํเนินการโดย บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ์ วชิ ั �น จาํกดั ซึ�งเป็นบรษิทัยอ่ย

ของบรษิทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) (NBC) 
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5. สายธุรกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์ และต่างประเทศ และต่างประเทศ ผลิตและจําหน่ายสิ�งพิมพ์สําหรบัเด็กและ

การศึกษา ตัวแทนขายสมาชิกและขายโฆษณาและจัดจําหน่ายให้สิ�งพิมพ์ต่างประเทศ ดําเนินงานโดย บมจ.เนชั �น    

อนิเตอรเ์นชั �นแนล เอด็ดเูทนเมนท์ (NINE) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรบัสิ�งพมิพเ์น้นกลุ่มนักธุรกจิทั �งชาวไทยและต่างชาต ิ

กลุ่มนักศกึษา 

 

6.  สายธรุกจิดา้นการพมิพ ์ ดาํเนนิธุรกจิรบัจา้งพมิพ ์ดาํเนินงานโดยบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั  (WPS)   

โดยการพมิพ์หลกัจะรบัพิมพ์หนังสือพิมพ์ของเครือเนชั �นกรุ๊ป ได้แก่ หนังสอืพมิพ์คมชดัลึก กรุงเทพธุรกิจ The Nation      

รวมทั �งรบังานพมิพห์นังสอืพมิพต์่างประเทศ ไดแ้ก่ Yomiuri Shimbun และรบังานพมิพใ์นเครอืเนชั �นประเภท งานการ์ตูน    

พอ็คเกต็บุ๊ค สิ�งพมิพโ์ฆษณา และลกูคา้ภายนอก สาํหรบังานพมิพป์ระเภทนติยสาร วารสาร แคตตาลอ็ก และโบรชวัร ์

 

7. สายธุรกิจดา้นการขนส่ง ดําเนินธุรกจิรบัจ้างขนส่งสนิคา้ (Logistics) ดําเนินงานโดยบรษิทั เอ็นเอม็แอล จํากดั 

ดาํเนินธุรกจิรบัจ้างขนส่งสนิค้า (Logistic) เพื�อใหบ้รกิารลูกค้าเนชั �นกรุ๊ป รองรบัสายงานหลักในการจดัส่งหนังสอืพมิพ ์     

ในเครอื ได้แก่ คมชดัลกึ กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั �น และ The Yomiuri Shimbun ทั �งในเขตกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล และ

ต่างจงัหวดัทั �วประเทศ รวมทั �งรบังานบรกิารขนส่ง ใหก้บับรษิทัในเครอื และลูกคา้ภายนอกทั �วไป 

 

8. สายธุรกจิดา้นการศกึษา โดยบรษิทั เนชั �นย ูจํากดั (NU) ซึ�งเป็นบรษิทัย่อย ผู้ถอืใบอนุญาตมหาวทิยาลยัเนชั �น  

เปิดสอนทั �งหลกัสตูรปรญิญาตร,ีปรญิญาโท มสีถานที�ตั �งอยูท่ี�จงัหวดัลาํปางและมศีนูยก์ารศกึษานอกที�ตั �งอยูท่ี� บางนา กรงุเทพฯ 

 

 ทั �งนี� เนชั �นกรุป๊ จะเดนิหน้าเพื�อบรหิารงานและสรา้งสรรงานใหม้คีณุภาพ เพื�อสรา้งมลูค่าสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อยา่งยั �งยนื 
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1.4 โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายธุรกจิดา้น 
สื�อกระจายภาพและเสยีง 
บมจ.เนชั�น บรอดแคสติ�ง  

คอรป์อเรชั�น (NBC) 
 

ทุนเรยีกชําระ 535.44 ลบ. 
 เจา้ของและผูดํ้าเนนิรายการ

สถานีโทรทัศนร์ะบบดทัิล 
ชอ่ง Nation TV 22 มุง่ผลติ
รายการประเภทขา่วสารรายการ
วทิยแุละใหบ้รกิารโฆษณาผ่าน     
สื�อโทรทัศนแ์ละสื�อวทิยแุละสื�อ
รปูแบบใหม ่

บมจ.เนช ั�น มลัตมิเีดยี กรุป๊  

สายธุรกจิดา้น 
สื�อกระจายภาพและเสยีง 

บจก.แบงคอก บสิสเินส  
บรอดแคสติ�ง (BBB) 

 

ทุนเรยีกชําระ 1,500 ลบ. 
 เจา้ของและผูดํ้าเนนิงาน

สถานีโทรทัศนร์ะบบดจิทัิลชอ่ง 
NOW26 ผลติรายการสารคด ีซรียี ์
ภาพยนตต์่างประเทศ รายการกฬีา 
และรายการประเภทวาไรตี� 

 

สายธุรกจิดา้น 

ขา่วธุรกจิภาษาไทย 
 

บจก.กรงุเทพธรุกจิ มเีดยี 
(KTM) 

 

ทุนเรยีกชําระ 25 ลบ.  

 หนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ 

สายธุรกจิดา้นการศกึษา  
บนัเทงิ และตา่งประเทศ 

บมจ.เนชั�น อนิเตอรเ์นชั�นแนล  
เอ็ดดเูทนเมนท ์(NINE) 

 

ทุนเรยีกชําระ 170.05 ลบ. 
 ผลติหนังสอืเลม่ในนามของ

สํานักพมิพเ์นชั�นบุ๊คส ์,เนชั�นจูเนยีร ์
 ตัวแทนขายโฆษณาใหส้ ิ�งพมิพ ์  
   ตา่งประเทศ  
 จําหนา่ยสื�อส ิ�งพมิพอ์เิล็กทรอนกิส์

และแบบเลม่ สนิคา้อปุโภคบรโิภคบน
โซเชยีลมเีดยี  

 ผลติสื�อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษผ่าน
ออนไลน์  

บจก.เอ็นบซี ีเน็กซ ์วชิ ั�น 
(NNV) 

 

ทุนเรยีกชําระ 800 ลบ. 
 

 เจา้ของและผูดํ้าเนนิงาน
สถานีโทรทัศนร์ะบบจติอล 

ชอ่ง Nation TV 22 

 

บจก.เนช ั�น โกลบอล 
 เอ็ดดเูทนเมนท ์(NGE) 

ทุนเรยีกชําระ 97 ลบ. 

 ผลติและจําหน่าย 
สื�อการศกึษาและ 
บันเทงิสําหรบัเด็ก 

สายธุรกจิดา้น 
ขา่วท ั�วไปภาษาไทย 

 

บจก.คมชัดลกึ มเีดยี  
(KMM) 

 

ทุนเรยีกชําระ 25 ลบ. 
 

• คมชดัลกึ  
• เนชั�นสดุสปัดาห ์

 

สายธุรกจิดา้น 
ขา่วภาษาองักฤษ 

 

บจก.เนชั�น นวิส ์เน็ตเวริค์ 
(NNN) 

ทุนเรยีกชําระ 50 ลบ. 

  เดอะเนชั�น  

สายธุรกจิดา้นโรงพมิพ ์
 

บจก.ดับบลวิพเีอส (ประเทศไทย)
(WPS)  

 

ทุนเรยีกชําระ 500 ลบ. 
 

สายธุรกจิดา้นขนสง่ 
 

บจก.เอ็นเอ็มแอล  
(NML) 

 

ทุนเรยีกชําระ 50 ลบ. 
 

สายธุรกจิดา้นการศกึษา 
 

บจก.เนชั�น ย ู
(NU) 

 

ทุนเรยีกชําระ 340 ลบ. 
 เจา้ของใบอนุญาตมหาวทิยาลยัเนชั�น 

 

มหาวทิยาลยัเนช ั�น 

71.45% 99.90% 99.99% 72.35% 

99.99% 99.99% 99.99% 

99.47% 

84.50% 99.99% 

90.00% 45.00% 

100% 

บจก.โยมอิรู-ิเนช ั�น 

อนิฟอรม์เมช ั�น เซอรว์สิ  

(YNIS) 
 

ทุนเรยีกชําระ 4 ลบ. 
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 ถอืหุ้น

ร้อยละ
2557 % 2558 % 2559 %

ธุรกจิสื�อสิ�งพิมพ์และโฆษณา

บมจ.เนชั�น มลัติมีเดียกรุ๊ป (NMG) 100.00    

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในสื�อสิ�งพิมพ์ 49.27        1.67% 68.57        2.17% 20.08        0.92%

รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ์ 31.51        1.07% 28.13        0.89% 34.23        1.57%

รวม 80.78        2.74% 96.70        3.06% 54.31        2.49%

บจก.เนชั�น นิวส์ เน็ตเวร์ิค (NNN) 99.99      

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในสื�อสิ�งพิมพ์ 148.89      5.06% 156.28      4.94% 86.51        3.96%

รายไดจ้ากการขายหนงัสือพิมพ์ 65.90        2.24% 61.40        1.94% 61.61        2.82%

รวม 214.79      7.30% 217.68      6.88% 148.12      6.79%

บจก.คมชดัลึก มีเดีย (KMM) 99.99      

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในสื�อสิ�งพิมพ์ 257.09      8.73% 213.36      6.74% 109.93      5.04%

รายไดจ้ากการขายหนงัสือพมิพ์ 175.52      5.96% 138.97      4.39% 109.24      5.01%

รวม 432.61      14.70% 352.33      11.13% 219.17      10.04%

บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (KTM) 99.99      

รายไดจ้ากการขายโฆษณาในสื�อสิ�งพิมพ์ 525.00      17.83% 505.44      15.97% 395.44      18.12%

รายไดจ้ากการขายหนงัสือพมิพ์ 119.65      4.06% 109.34      3.45% 104.35      4.78%

รายไดจ้ากธุรกิจอบรมสมัมนาและทกัษะการสื�อสาร 12.55        0.43% 4.46          0.14% -            0.00%

รวม 657.20      22.33% 619.24      19.56% 499.79      22.90%

รวมรายได้จากธุรกจิสิ�งพมิพ์ และโฆษณา 1,385.38   47.06% 1,285.95   40.63% 921.39      42.23%

ธุรกจิกระจายภาพและเสียงและสื�อสมัยใหม่

บมจ.เนชั�น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั�น (NBC) 71.45      

รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์ 473.06      16.07% 614.41      19.41% 397.90      18.24%

รายไดจ้ากธุรกิจวิทยุ 26.66        0.91% 25.80        0.82% 22.91        1.05%

รายไดจ้ากสื�อสมยัใหม่ Internet/SMS/web site 184.86      6.28% 172.27      5.44% 84.23        3.86%

รวม 684.58      23.26% 812.48      25.67% 505.04      23.15%

บจก. แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ�ง จาํกดั (BBB) 99.90      

รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์ 307.51      10.45% 492.51      15.56% 284.06      13.02%

บมจ.เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 72.35      

รายไดจ้ากธุรกิจโทรทศัน์ 36.33        1.23% 9.94          0.31% -            0.00%

รวมรายได้จากธุรกจิกระจายภาพและเสียง และสือสมัยใหม่ 1,028.42   34.94% 1,314.93   41.55% 789.10      36.16%

รายได้จากการขายและการให้บริการ

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1. โครงสร้างรายได้  

โครงสรา้งรายไดจ้ากการประกอบธุรกจิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย สาํหรบั 3 ปี  คอื 2557 – 2559   

           ( หน่วย : ล้านบาท ) 
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 ถือหุ้น

ร้อยละ
2557 % 2558 % 2559 %

ธุรกจิการศึกษาและบนัเทงิ

บมจ.เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอด็ดูเทนเมนท ์(NINE) 72.35      

รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายพอ๊คเกต็บุค๊ส์ 54.51        1.85% 32.92        1.04% 23.62        1.08%

รายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสิ�งพิมพต่์างประเทศ (NINE) 73.89        2.51% 68.70        2.17% 52.45        2.40%

รวม 128.40      4.36% 101.62      3.21% 76.07        3.49%

บจก.เนชั�น เอด็ดูเทนเมนท ์(NED) โดย NINE (99.99%)

รายไดจ้ากการนาํเขา้และผลิตสิ�งพิมพก์ารศึกษา 26.98        0.92% -            0.00% -            0.00%

บจก.เนชั�น โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์(NGE) โดย NINE (99.47%)

รายไดจ้ากการนาํเขา้และผลิตสิ�งพมิพ ์(การ์ตูน) และผลิต

สิ�งพิมพก์ารศึกษา 39.93        1.36% 76.90        2.43% 69.38        3.18%

รวมรายได้จากธุรกิจสื�อการศึกษาและบนัเทงิ 195.31      6.63% 178.52      5.64% 145.45      6.67%

ธุรกจิด้านการพมิพ์

บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) (WPS) 84.50      

รายไดจ้ากการรับจา้งพิมพ์ 65.77        2.23% 54.34        1.72% 60.14        2.76%

รวมรายได้จากธุรกิจการพมิพ์ 65.77        2.23% 54.34        1.72% 60.14        2.76%

ธุรกจิให้บริการรับจัดส่งสินค้าและอื�น ๆ

บจก.เอน็เอม็แอล (NML) 99.99      

รายไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ 101.03      3.43% 106.33      3.36% 114.46      5.25%

บจก.เนชั�นยู 90.00      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นการศึกษา 51.80        1.76% 74.52        2.35% 66.85        3.06%

รวมรายได้จากธุรกิจให้บริการรับจัดส่งสินค้าและอื�น ๆ 152.83      5.19% 180.85      5.71% 181.31      8.31%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,827.71   96.06% 3,014.59   95.25% 2,097.39   96.12%

ดอกเบี�ยรับ 40.38        1.37% 27.97        0.88% 22.60        1.04%

เงนิปันผลรับ 1.12          0.04% 0.84          0.03% -            0.00%

กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน -            61.52        1.94% 1.23          0.06%

รายได้อื�น 74.48        2.53% 60.12        1.90% 60.84        2.79%

รวมรายได้ 2,943.69   100% 3,165.04   100% 2,182.06   100%

รายได้จากการขายและการให้บริการ

          ( หน่วย : ล้านบาท ) 

หมายเหต ุ: 1.  รายการขา้งตน้หกัรายการคา้ระหว่างกนัแลว้ 

2.  รายไดจ้ากธุรกจิโทรทศัน์ส่วนใหญ่อยู่ภายใตบ้รษิทั NBC แต่มบีางส่วนอยู่ภายใต ้BBB และ NINE 

3   ในปี 2557 บรษิทัย่อยแห่งหนึ�ง - บรษิทั เนชั �น อนิเตอรเ์นชั �นแนล เอด็ดเูทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) ไดม้าซึ�งอาํนาจการควบคมุใน            

     บรษิทั เนชั �น โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั โดยการซื�อหุน้ของบรษิทัดงักล่าว 

 4.  ในปี 2558 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ�ง – บรษิทั ไนน์ บ ีไบรท์ จาํกดั ซึ�งดาํเนนิธุรกจิเกี�ยวกบัใหบ้รกิารดา้นการศกึษา ไดม้กีาร 

      จดทะเบยีนเลกิกจิการและดําเนนิการชาํระบญัชเีสรจ็สิ�นแลว้ 

5.  ในปี 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มมกีารควบรวมกจิการ ไดแ้ก่ บรษิทั เนชั �น โกลบอล เอด็ดเูทนเมนท์ จาํกดักบับรษิัท เนชั �น  เอด็ดเูทนเมนท์     

     จาํกดั ซึ�งเป็นการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเพื�อปรบัโครงสรา้งการดาํเนนิธุรกจิของกลุ่มบรษิทัย่อย 

6.  ในปี 2559 บรษิทัย่อยทางออ้มแหง่หนึ�ง -  บรษิัท เนชั �น  เอด็ดเูทนเมนท์ จาํกดั ไดม้กีารโอนกจิการและเสรจ็สิ�นการชาํระบญัช ี 

7.   ในปี 2559 บรษิทัย่อยทางออ้ม 3  แหง่ - จดทะเบยีนเลกิกจิการและอยู่ระหว่างการชาํระบญัช ีไดแ้ก่   บรษิทั เนชั �น คดิส ์จาํกดั              

     บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซม์เีดยี จาํกดั และ บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ ์สกรนี จาํกดั 
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2.2   การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภณัฑ์ 

บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (NMG) และบรษิทัย่อย  ใหบ้รกิารดา้นขอ้มูลข่าวสารครอบคลุมสื�อ   

ทกุประเภท ไดแ้ก่  

• สื�อสิ�งพิมพ ์ เช่น หนังสอืพมิพ ์The Nation หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ หนังสอืพมิพค์มชดัลกึ นิตยสารเนชั �นสดุสปัดาห ์

• สื�อกระจายภาพและเสียง โดยเป็นเจา้ของใบอนุญาตดิจิทิลัทวี ี2 ช่อง คอื ช่องเนชั �นทวี ีและช่อง NOW26 ผลติรายการ

เพื�อออกอากาศในทวีสีถานีต่างๆ ผลติรายการในสถานีวทิย ุFM 90.5 สถานีวทิยุ FM 102.0 

• สื�อใหม่ทางอินเตอรเ์น็ต ผ่าน Tablet  มอืถอื สื�อหลกัของในเครอืทั �งเวบ็ไซต์ของทั �ง 5 สื�อหลกัในเครอื  The Nation, 

กรงุเทพธุรกจิ คมชดัลกึ และดจิทิลัทวี ีทั �งสองช่อง คอื เนชั �นทวี ีและ NOW26     

โครงสร้างมีลกัษณะการประกอบธรุกิจ ของกลุ่มบริษทัประกอบด้วย 8 สายธรุกิจ ดงันี�  

1. สายธุรกจิดา้นขา่วธุรกจิภาษาไทย ผลติหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ ดาํเนินงานโดย บรษิทั กรงุเทพธุรกจิ มเีดยี จํากดั 

(KTM)  

2. สายธุรกจิดา้นขา่วทั �วไปภาษาไทย ผลติหนังสอืพมิพค์มชดัลกึ และเนชั �นสุดสปัดาห ์ดาํเนินงานโดย บรษิทั คมชดัลกึ 

มเีดยี จาํกดั (KMM) 

3. สายธุรกจิดา้นข่าวภาษาองักฤษ ผลติหนังสอืพมิพ ์เดอะเนชั �น  ดําเนินงานโดยบรษิทั เนชั �น นิวส ์เน็ตเวริค์ จํากดั 

(NNN) นอกจากนี� บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมทุน กบั บรษิทั อเีลฟเวน มเีดยี กรุ๊ป จํากดั 

ในประเทศพม่า เพื�อจัดตั �งบริษัทร่วมทุน ชื�อ บรษิทั อเีลฟเวน-เนชั �น มีเดยี จํากดั ที�เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า       

โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 49 เพื�อประกอบกจิการสื�อและธุรกจิที�เกี�ยวขอ้ง โดยมเีป้าหมายที�จะขยายธุรกจิสู่ประเทศพม่า 

ดว้ยการทาํหนังสอืพมิพภ์าษาองักฤษรายวนัทั �วไปในประเทศพมา่    

4. สายธรุกจิดา้นสื�อกระจายภาพและเสยีง ผลติรายการเพื�อออกอากาศในทวีสีถานีต่างๆ  ผลติรายการวทิย ุ New Media  

และเจา้ของใบอนุญาตช่องทวีดีจิทิลั 2 ช่อง  คอื  

-  ช่อง NOW 26 ประเภทหมวดหมู่ทั �วไปแบบความชดัปกต ิ( SD Variety )     

 ดาํเนินงานโดย บรษิทั แบงคอก บสิสเินส บรอดแคสติ�ง จํากดั (BBB) (บรษิทัย่อยของ NMG ) 

-  ช่อง Nation TV ประเภท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ( SD News) ออกอากาศภายใตช้่องหมายเลข 22 

 ดาํเนินงานโดยบรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ ์วชิั �น จํากดั (NNV) (บรษิทัย่อยของ NBC ) 

5. สายธุรกจิดา้นการศกึษา บนัเทงิและต่างประเทศ  ผลติและจําหน่ายสิ�งพมิพส์าํหรบัเดก็และการศกึษาผลติหนงัสอืเล่ม

ในนามสํานักพมิพ์เนชั �นบุ๊คส์, ผลตินิตยสารเนชั �นจูเนียร ์ตัวแทนโฆษณาและจดัจําหน่ายใหส้ิ�งพมิพ์ต่างประเทศ  

ผลติรายการโทรทศัน์สาํหรบัเดก็และใหบ้รกิารโฆษณาผา่นสื�อโทรทศัน์  ดาํเนินงานโดย บรษิทั เนชั �น อนิเตอรเ์นชั �นแนล 

เอด็ดเูทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) ) (NINE) โดยมบีรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั เนชั �น โกลบอล เอด็ดเูทนเมนท ์จํากดั (NGE)  

6. สายธุรกจิดา้นการพมิพ ์ดาํเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพด์าํเนินงานโดย บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 

7. สายธุรกจิดา้นการขนสง่ดาํเนนิงานโดย บรษิทั เอน็เอม็แอล จํากดั (NML) 

8. สายธุรกจิการศกึษา เปิดสอนระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ในมหาวทิยาลยัเนชั �นโดยสถานที�ตั �งอยูท่ี�จงัหวดัลําปาง

และมศีนูยก์ารศกึษานอกที�ตั �งอยูท่ี� บางนา กรงุเทพฯ ดาํเนินงานโดย บรษิทั เนชั �น ย ู จาํกดั (NU) 
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อย่างไรก็ตาม NMG ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ�งบริหารฝ่ายขาย  ฝ่ายการตลาด              

กองบรรณาธิการ สํานักข่าวกลาง ศูนย์ช่างภาพ และฝ่ายงานสนับสนุน เพื�อสามารถบริการข้อมูลแก่ลูกค้าในสื�อ                

ที�หลากหลายไดค้รบถว้น โดยการจดัโครงสรา้งบรหิารฝา่ยขายสู่ 3 Platform คอื Print Broadcasting และ Digital Media 

เพื�อเป็นช่องทางการหารายไดใ้นระยะยาวและสรา้งการเตบิโตอยา่งยั �งยนืใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั 

 

ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 

สายธรุกิจ ลกัษณะผลิตภณัฑห์ลกั 

สายธรุกิจด้าน 

ข่าวธรุกิจภาษาไทย 

บริษทั กรงุเทพธรุกิจ มีเดีย จาํกดั  (KTM) 

•  ผูผ้ลติและจําหน่าย :  -  หนังสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ   

-  หนงัสอืพมิพธุ์รกจิรายวนัภาษาไทย 

• ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย : นักธุรกจิ  นักธุรกจิรุ่นใหม่  นักวชิาการ ขา้ราชการ  นักการตลาด  

นิสตินักศกึษา และ ประชาชนที�มกีารศกึษาระดบักลางถงึระดบัสงู 

• ดําเนินธุรกจิเกี�ยวกับหนังสอืพมิพธ์ุรกิจ เช่น  เว็บไซด์ข่าว งานสมัมนา กิจกรรมพเิศษ  

บรกิารขา่วสั �นทาง โทรศพัท์เคลื�อนที� หนงัสอืพมิพด์จิทิลั (i-Newspaper) 

 

 
บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั (KMM) 

• ผูผ้ลติและจําหน่าย :-  หนังสอืพมิพ์ คม ชดั ลกึ (หนังสอืพมิพข์า่วทั �วไปรายวนัภาษาไทย) 

                                 - นิตยสารเนชั �นสดุสปัดาห(์นิตยสารวเิคราะหข์า่วทั �วไปรายสปัดาห)์ 

• ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย :ประชาชนทั �วไป 

• ดําเนินธุรกิจเกี�ยวเนื�องกบัหนังสือพมิพ์ คมชดัลึก เช่น  เว็บไซต์ข่าว งานอบรมสมัมนา 

กจิกรรมพเิศษ 

สายธรุกิจด้าน 

ข่าวภาษาองักฤษ 

บริษทั เนชั �น นิวส ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั  (NNN) 

• ผูผ้ลติและจําหน่าย : - หนงัสอืพมิพ ์The Nation (หนงัสอืพมิพร์ายวนัภาษาองักฤษ) 

- Asia News Network : (โครงการความรว่มมอืในการแลกเปลี�ยน

ขอ้มลูขา่วสารและภาพข่าว ระหว่างหนงัสอืพมิพภ์ายในภมูภิาคเอเซยี 

รวม 21 ฉบบัใน 18 ประเทศ) 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : คนไทยที�ติดตามความเคลื�อนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ  

รวมทั �งชาวต่างชาติ  ที�อาศัยอยู่ในประเทศไทย กลุ่มวัยรุ่นและนักเรียน ระดับชั �น

มธัยมศกึษา  กลุ่มคนทํางานที�ต้องการความรูเ้พิ�มเตมิ  เพื�อนําไปใช้ประโยชน์กบัหน้าที�  

การงานหรอืชวีติประจําวนั 

 บริษทั อีเลฟเวน-เนชั �น มเีดยี จาํกดั 

ประกอบกจิการสื�อและธุรกจิที�เกี�ยวขอ้ง ในประเทศพม่า 
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สายธรุกิจ ลกัษณะผลิตภณัฑห์ลกั 

สายธรุกิจด้าน 

สื�อกระจายภาพ 

และเสียง 

บริษทั แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ�ง จาํกดั (BBB) 

สถานีโทรทศัน์ดจิทิลั NOW 26 เป็น 1 ใน 2 สถานีโทรทศัน์ดจิทิลั ของเครอืเนชั �นกรุป๊ 

เป็นผู้ได้ร ับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล หมวดหมู่ทั �วไปความคมชัดปกติ โดยต่อยอดธุรกิจ               

จากหนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ และกรุงเทพธุรกจิ TV ที�ออกอากาศแพร่ภาพผ่านสญัญาณ

ดาวเทยีม   

- NOW26 เป็นช่องวาไรตี�ความคมชดัมาตรฐาน (SD) ที�มคีวามแตกต่างจากช่องวาไรตี�อื�นๆ 

อย่างชดัเจนดว้ยคอนเซปต์การนําเสนอสาระบนัเทงิที�มคีุณภาพ มคีวามสนุกละสรา้งสรรค์

การเรยีนรู ้ผา่นเนื�อหาของรายการไม่วา่จะเป็นรายการสารคด ี ที�ผลติจากสตูดโิอระดบัโลก 

ภาพยนตรซ์รีสีต่์างประเทศ   รายการกฬีาจากต่างประเทศ  และในประเทศ ละครซทิคอม 

รายการเรยีลลิตี� รายการวาไรตี�ท่องเที�ยวเชิงไลฟ์สไตล์  รายการด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ    

การลงทุน ที�ทําให้คอนเทนท์ของช่องมีความโดดเด่น เพื�อให้ผู้ชมได้รบัความบันเทิง

คณุภาพอยา่งเตม็ที� 

•  กลุ่มผูช้มเป้าหมาย : กลุ่มคนที�มไีลฟ์สไตล์คนเมอืง นักธุรกิจ นักลงทุน และกลุ่มคนรุน่ใหม่ 

ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ หรอือาจเรยีกว่าเป็นกลุ่ม Urban mass  

บริษทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (NBC) 

ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมผลิตรายการวิทยุและผลิตข่าวสั �นต้นชั �วโมง 

ออกอากาศทางสถานท ีFM 90.5 MHz และ FM 102.0 MHz และ รว่มกบับรษิทัและพนัธมติรนํา

เนื�อหามาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์และบรกิารข่าวสาร เพื�อเผยแพร่ ผ่านสื�อรูปแบบใหม่ ได้แก่ 

เวบ็ไซต ์ Tablet โทรศพัทเ์คลื�อนที�  

• ธุรกจิเกี�ยวเนื�อง : การผลติและจาํหน่ายVCDและ DVD การจดัอบรมสมัมนา การจดันําเที�ยว 

การจดักจิกรรมพเิศษ 

• ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั �วไป  

 

บริษทั เอน็บีซี เน็กซ์ วิชั �น จาํกดั (NNV)   

• สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เนชั �นทีวี  ช่อง 22 เป็นผู้ได้รับเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตทีวีดิจิทัล

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ เป็นสถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั �วโมงซึ�งมุ่งนําเสนอขอ้มูล

ขา่วสารอยา่งถูกตอ้ง เป็นกลาง ทนัเหตุการณ์ พรอ้มบทวเิคราะหแ์ละขอ้มลูเชงิลกึอยา่งรอบ

ดา้นจากทมีงานขา่วที�มปีระสบการณ์  โดยมชี่องทางการออกอากาศหลายรปูแบบ  เพื�อให้

เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายของบรษิทั ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง นอกจากนี� บรษิทั ยงัได้นําทรพัยากรที�

ใช้ในการผลิตรายการโทรทศัน์ อาทิเช่น ขอ้มูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว   

มาต่อยอดขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิเกี�ยวเนื�องต่างๆ 

• กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย : ประชาชนทั �วไปที�ต้องการรับรู้ข่าวสารประจําวันเพื�อให้ท ัน             

ต่อสถานการณ์ที�กาํลงัเกดิขึ�น 
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สายธรุกิจ ลกัษณะผลิตภณัฑห์ลกั 

สายธรุกิจด้าน 

เอด็ดเูทนเมน้ทแ์ละ

ต่างประเทศ 

บริษทั เนชั �น อินเตอรเ์นชั �นแนล เอด็ดเูทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (NINE) 

• ดาํเนินธุรกจิสาํนักพมิพเ์นชั �นบุ๊คส์โดยผลติและจดัจําหน่ายหนังสอืพอ็คเก็ตบุ๊คส์  ที�ไดร้บั

ลขิสทิธิ �จากนักเขยีนและสํานักพมิพ์ชั �นนําทั �งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นกลุ่ม

ผูอ้า่นที�มอีายตุ ั �งแต่ 18 ปีขึ�นไป  

- เป็นตวัแทนจดัจําหน่ายหนังสอืพมิพต์่างประเทศและนิตยสารต่างประเทศซึ�งมกีลุ่มลูกคา้

เป้าหมายเป็นนกัธุรกจิทั �งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มนักศกึษา 

- เป็นตวัแทนขายสมาชกิและขายโฆษณาให้กบัหนังสอืพมิพ์ The Yomiuri Shimbun       

ที�พมิพ์ในประเทศไทย และขายหนังสอืพมิพ ์The  Wall Street Jouna Asia  ผ่านทาง    

E-Book  รวมถงึรบัจดัส่งหนงัสอืพมิพแ์ละนิตยสารต่างประเทศอกีหลายฉบบัดว้ย 

- ผลติและจําหน่าย NJ Magazine : นิตยสารเพื�อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษสําหรบัเยาวชน

รายเดอืน 

-   ดําเนินธุรกิจและผลิตรายการสาระบันเทิงเกี�ยวกับเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ       

เพื�อเผยแพรผ่า่นสื�อโทรทศัน์ และสื�อรปูแบบใหม่ 

บริษทั เนชั �น โกลบอล  เอด็ดเูทนเมนท์ จาํกดั (NGE) 

• ดําเนินธุรกิจสํานักพิมพ์โดยผลิต นําเข้า และจัดจําหน่ายสื�อสิ�งพิมพ์สําหรับเยาวชน         

เพื�อการศกึษา บนัเทงิ และการเสรมิทกัษะ สําหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัที�เป็นเยาวชน

อายไุม่เกนิ 18 ปี  

สายธรุกิจด้าน 

การพิมพ ์

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  (WPS) 

• ดําเนินธุรกิจให้บริการงานพิมพ์หนังสือพิมพ์  โดยงานพมิพ์หลักมาจากการรบัพมิพ์

หนังสอืพมิพข์องเครอื เนชั �น กรุ๊ป ไดแ้ก่ หนังสอืพมิพ ์คมชดัลกึ, กรุงเทพธุรก ิ,The Nation  

หนังสอืรายปกัษ์และรายสปัดาห ์– NJ Magazine ,เนชั �นสุดสปัดาห,์ หนังสอื Pocket Book

หนังสือการ์ตูน และหนังสอืเรียนจากลูกค้าภายนอก เช่น ไทยร่มเกล้า รวมทั �งรบัพิมพ์

หนังสอืพมิพต์่างประเทศไดแ้ก่  Yomiuri Shimbun นอกจากนี�ยงัเป็นผูพ้มิพ ์หนังสอืพมิพ ์

China Daily  ที�แทรกใน The Nation 

• ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายหลกั แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื  

1. บรษิทัในเครอืเนชั �น เป็นงานพมิพป์ระเภทงานการต์นู, พอ็คเกต็บุ๊ค และสิ�งพมิพโ์ฆษณา 

2. ลูกค้าภายนอก  ซึ�งเป็นงานพมิพ์ประเภทนิตยสาร  วารสาร แคตตาล็อก และโบรชวัร ์  

โดยลกูคา้หลกัในปจัจุบนั ไดแ้ก่   MIW Group  พฤกษาเรยีลเอสเตท  กฟิฟารนี  ทวีไีดเรค็ท ์

และอื�นๆ อกีมากมาย 
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สายธรุกิจ ลกัษณะผลิตภณัฑห์ลกั 

สายธรุกิจด้าน 

การขนส่ง 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั  (NML) 

• ดําเนินธุรกจิรบัจ ้างขนส่งสนิคา้ (Logistic) ไดแ้ก่ขนสง่หนังสอืพมิพ ์สิ �งพมิพ ์          

เพื�อใหบ้รกิารรองรบัสายงานหลกัในการจดัส่งหนังสอืพมิพใ์นกลุ่มเนชั �นไดแ้ก่ คมชดัลกึ 

กรุงเทพธุรกจิ The Nation และ Yomiuri Shimbun ทั �งในเขตกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล และ

ต่างจงัหวดัทั �วประเทศ  รวมทั �งการรบังานบรกิารขนส่งสนิคา้อื�นๆ เช่น อุปกรณ์อเิลค

โทรนิค สนิคา้ส่งเสรมิการตลาดใหก้บัลูกค้าภายนอกทั �วไป เช่น ซเีอ็ด นานมีบุ๊คส์ 

อมรนิทรบุ๊์คส์เซ็นเตอร์ และรบัส่งแคตตาล็อก ใบปลวิ ใหแ้ก่ลูกค้าภายนอก เช่น True 

Vision, Tesco Lotus, IKEA  

สายธรุกิจด้าน   

การศึกษา 

บริษทั เนชั �น ย ูจาํกดั 

• ดาํเนินธุรกิจดา้นการศกึษา บรหิารมหาวทิยาลยัเนชั �น  ปจัจุบนัเปิดสอนที�จงัหวดัลําปาง 

และศูนยก์ารศกึษานอกที�ตั �ง บางนา กรุงเทพฯ เปิดสอนสาขานิเทศศาสตร์ บรหิารธุรกิจ 

และ MBA โดยอาศยัความแขง็แกรง่ขององคก์รสื�อในเครอืเนชั �น ทั �งหนังสอืพมิพ ์โทรทศัน์ 

วทิยุ ดจิทิลัมเีดยี เพื�อใหน้ักศกึษาได้มโีอกาสพฒันาทกัษะจากประสบการณ์จรงิ เรยีนกบั

มอือาชพี โดยนักศกึษามโีอกาศพฒันาทกัษะและประสบการณ์ นอกเหนือจากภาคทฤษฏี

ดว้ยการเรยีนกบัอปุกรณ์ปฎบิตักิารของจรงิ ในสภาพการทาํงานจรงิ  

 

2.2.1 – 2.2.3 สายธรุกิจด้านข่าวธรุกิจภาษาไทย  ข่าวทั �วไปภาษาไทย และข่าวภาษาองักฤษ  

 โดยรายไดห้ลกัของสายธุรกจิกลุ่มนี�  มาจาก 2 ทาง ไดแ้ก่ รายไดจ้ากโฆษณาประมาณรอ้ยละ 66  และรายไดจ้าก

การจําหน่ายหนังสือประมาณรอ้ยละ 19 โดยรายไดข้องธุรกิจสื�อสิ�งพมิพ์คดิเป็นร้อยละ 44 ของรายไดร้วมทั �งกลุ่มและ        

มคีา่ใชจ้่ายหลกัดงัต่อไปนี� 

- ค่าพมิพร์อ้ยละ 9 ซึ�งจา้งบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูร้บัจา้งพมิพ ์  

- ค่ากระดาษรอ้ยละ 5 

- ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืน ค่าเร ื�อง คา่ข่าวของกองบรรณาธกิารรอ้ยละ 15 

 

1. กลยทุธท์างการตลาด 

 เนื�องจากกลุ่มบรษิัทประกอบด้วยสื�อหลายประเภท ได้แก่ สื�อสิ�งพมิพ ์ซึ�งมีทั �งหนังสอืพมิพ์รายวนั นิตยสารราย

สปัดาห ์ทั �งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซึ�งสามารถครอบคลุมลูกคา้ได้ทุกกลุ่มและเป็นทางเลอืกใหก้บัลูกคา้ ซึ�งถอืเป็น   

จุดที�ไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนั     

1.1 กลยทุธ์ดา้นผลติภณัฑ ์  

 1) คณุภาพขา่วและการพมิพ์  บรษิทันําเสนอขา่วแบบฉบัไว ถกูตอ้ง เที�ยงตรง  กลา้เสนอความจรงิ วเิคราะหเ์จาะลกึ

และมคีวามเป็นกลาง รวมทั �งการเสนอขา่วที�สรา้งสรรคเ์ป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจ

ของประชาชน  ด้านคุณภาพในการพมิพ์ บรษิัทให้ความสําคัญกบัคุณภาพงานพมิพ์ คมชัด สีสวยไม่ผิดเพี�ยน      

การวาง Lay Out และรปูแบบหนังสอืใหส้วยงาม เพื�อใหผู้อ้่านรูส้กึสบายตา อ่านง่าย ส่งผลดตี่อโฆษณาของลูกคา้ที�

ปรากฏในหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารของบรษิทั 
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 2)  ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ซึ�งครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทุกประเภท เพื�อเป็นการขยายฐานรายได ้โดยแต่ละ

ผลติภณัฑจ์ะมแีนวเนื�อหาการนําเสนอ และมุ่งกลุ่มลูกคา้ที�แตกต่างกนัอย่างชดัเจน  เนื�องจากกลุม่คนอ่านม ี 

ความหลากหลาย ทั �งเพศ วยั ชนชั �นทางสงัคม และรายได ้กลุ่มบรษิทัจงึมผีลติภณัฑ์ที�หลากหลาย เพื�อสามารถ

ตอบสนองและเขา้ถงึลกูคา้แต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ 

 

• หนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ  มุง่เน้นกลุ่มตลาดในแวดวงนักธุรกจิ นกัลงทุน  

• หนังสอืพมิพค์มชดัลกึ เป็นหนงัสอืพมิพร์ายวนัที�เน้นจุดเดน่ในดา้นความแตกต่างอยา่งสรา้งสรรค ์โดย 

 นําเสนอขา่วดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม เหมาะสาํหรบัทุกคนในครอบครวั  

• นิตยสารเนชั �นสดุสปัดาห ์เป็นนิตยสารขา่วรายสปัดาหท์ี�อดัแน่นไปดว้ยเนื�อหา และประเดน็ข่าวที�น่าสนใจ   

 เหมาะกบัคอการเมอืง และแทรกเรื�องเบาๆ วรรณกรรมต่างๆ 

• The Nation มุ่งมั �นในการนําเสนอขา่วที�ถกูตอ้งและหลากหลายในทุกๆดา้น ทั �งเศรษฐกจิ และสถานการณ์ 

 บา้นเมอืง จงึเหมาะกบัประชาชนทั �วไป และชาวต่างชาตทิี�อาศยัในประเทศไทย  

1.2 กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 

 ดา้นช่องทางการจําหน่าย บริษทั มีโครงข่ายการจัดส่งสิ�งพมิพ์สู่ผู ้อ่านในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที�แข็งแกร่ง 

รวมทั �งมสีาขาในเขตภมูภิาคต่างๆ ไดแ้ก่  เชยีงใหม่, หาดใหญ่ และขอนแก่น  มรีะบบการขนสง่หนงัสอืพมิพไ์ปสู่ทั �วประเทศ

ไดทุ้กวนัภายในเวลาอนัรวดเรว็ นอกจากนี�ยงัมสีายสมัพนัธท์ี�ดเีป็นเวลานานกบัตวัแทนจําหน่ายทั �วประเทศ ซึ�งส่งเสรมิให้

ช่องทางการจดัจาํหน่ายเขม้แขง็ขึ�น 

 

1.3 กลยทุธ์ดา้นราคา  

ดา้นโฆษณา 

1) กลยทุธ์การขายในรูปของ “ Combined ” จากการที�กลุ่มบรษิทัมสีิ�งพมิพท์ี�หลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทุกกลุ่ม

ทั �งสื�อหนังสอืพมิพ์รายวนัและรายสปัดาห์ทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวม 5 ฉบบั ไดแ้ก่ กรุงเทพธุรกจิ The Nation    

คม ชดั ลกึ เนชั �นสุดสปัดาห ์รวมถงึทวีดีจิติอล ช่อง NOW26  ดงันั �นจงึเป็นขอ้เสนอที�เป็นจุดแขง็สาํหรบัลูกคา้ในการเลอืก 

ลงโฆษณา โดยลูกค้าสามารถเลือกเงื�อนไขพเิศษในการลงโฆษณาในสื�อแบบ Combined ได้ เช่น ในกรณีที�ต้องการ          

ลงโฆษณาในหนงัสอืพมิพ ์2 ฉบบั 2 ภาษา คอื The Nation และกรงุเทพธุรกจิ ซึ�งจะมรีาคาตํ�ากว่าการลงโฆษณาแยกสื�อกนั   

2) กลยทุธ์การขายในรปูของ “Total Media Solution”  โดยการนําสื�อโฆษณาทุกประเภทในกลุ่มบรษิทัทั �งสิ�งพมิพว์ทิยุ 

โทรทศัน์ อนิเตอรเ์น็ต SMS MMS และกจิกรรมพเิศษมาผสมผสานสรา้งคุณค่า (VAS : Value Added Service)           

ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของลกูคา้ในราคาพเิศษและประหยดักว่าราคาของการโฆษณาแยกสื�อมาก 

ดา้นการจาํหน่ายสิ�งพมิพ ์

ในสว่นของลกูคา้หนงัสอืพมิพ ์ ซึ�งเป็นประชาชนคนอา่นทั �วไปบรษิทัไดใ้หส้่วนลดกบัลกูคา้ที�ตอ้งการสมคัรสมาชกิรายปี

ของหนังสอืพมิพ์ เช่น ในกรณีสมคัรสมาชกิของ “The Nation” จะไดร้บัส่วนลดรอ้ยละ55 กรุงเทพธุรกจิ ไดร้บัส่วนลด      

รอ้ยละ25 เป็นตน้ 
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1.4 กลยทุธ์ดา้นการสง่เสรมิการขาย   

กลยทุธก์ารสง่เสรมิการขายของกลุ่มบรษิทั แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1) การส่งเสรมิการขายสาํหรบัผลติภณัฑ์แต่ละประเภท  

กลุ่มบรษิทัมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายอยา่งต่อเนื�องตลอดทั �งปี แต่ละผลติภณัฑจ์ะมกีารส่งเสรมิการขายของตนเอง   

โดยมวีตัถุประสงคท์ี�แตกต่างกนัไปตามกจิกรรม เช่นเพื�อเพิ�มยอดขายไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณา หรอืสิ�งพมิพ ์ หรอืทั �ง 

2 ส่วนร่วมกนั  หรอืมวีตัถุประสงคเ์พื�อสรา้งสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้กลุ่มต่างๆ หรอืเพื�อตอบแทนคนืกําไรกลบัไปสู่ผูอ้่าน

และผูล้งโฆษณา  กจิกรรมในปีที�ผ่านมา เช่น คมชดัลกึ อวอรด์,  “Thailand Economic Outlook 2017 : Towards 

sustainability”, “2 องศา : Thailand Agenda รบัวกิฤตโิลกรอ้น”  เป็นตน้ 
 

2) การส่งเสรมิการขายในลกัษณะผสานสื�อ (Total Media Solution) เนื�องจากกลุ่มบรษิทัดาํเนินธุรกจิสื�อครบวงจร และเป็น

กลุ่มบรษิทัที�มสีื�อมากที�สดุในประเทศ  จงึสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ 

โดยการนําสื�อหลายๆ สื�อมาทาํกจิกรรมส่งเสรมิการขายพรอ้มกนั  เช่น  งานแทนคุณแผ่นดนิ เป็นตน้  ทั �งนี� เพื�อเปิด

โอกาสใหล้กูคา้ไดรู้จ้กัผลติภณัฑใ์นเครอืของบรษิทั รวมทั �งรูจ้กับรษิทั จุดยนืและความน่าเชื�อถอืในฐาน บรษิทัสื�ออกีดว้ย 

2. การขายโฆษณาและช่องทางการจาํหน่าย 

การขายโฆษณา สื�อสิ�งพิมพข์องกลุ่มบริษทั แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี� 

1. การโฆษณาใหล้กูคา้โดยตรง (Direct Customers) เป็นการตดิต่อโดยตรงระหว่างบรษิทั กบัลูกคา้ผูเ้ป็นเจ้าของสนิคา้ที�

มคีวามสนใจที�จะลงโฆษณาสนิคา้ผา่นสื�อต่างๆ 

2. การจําหน่ายสื�อโฆษณาผา่นบรษิทัตวัแทนโฆษณา (Agency)เป็นการตดิต่อระหว่างบรษิทักบับรษิทัตวัแทนโฆษณาโดย

บรษิทัตวัแทนโฆษณาจะเป็นผูเ้สนอจดัสรรและวางแผนการใช้สื�อโฆษณาของลูกคา้ผูเ้ป็นเจ้าของสนิคา้ บรษิทัตวัแทน

โฆษณาดงักล่าวเป็นบรษิทัทั �วไปในธุรกจิโฆษณาซึ�งมอียู่เป็นจํานวนมาก บรษิทัไม่มกีารทําสญัญาผูกมดัใดๆ และกบั

บรษิทัใดๆ รวมถงึไม่มลีกูคา้รายใหญ่ที�มมูีลค่ารายการเกนิรอ้ยละ 30 ของรายไดโ้ฆษณาของบรษิทั 

ตารางแสดงสดัสว่นการจาํหน่ายสื�อโฆษณาของบรษิทัผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายต่างๆ ในปี 2559 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายโฆษณา 
สดัส่วนการจาํหน่าย  

( หน่วย : รอ้ยละ ) 

การจดัจาํหน่ายโดยตรง (Direct Customer) 59 

การจดัจาํหน่ายผา่นบรษิทัตวัแทนโฆษณา (Agency) 41 

รวม 100 

 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายสิ�งพิมพ ์แบ่งเป็น 2 ช่องทางดงัต่อไปนี� 

1. การจดัจาํหน่ายและการจดัส่งโดยตรงไปยงัผู้อ่านในรปูของการขายสมาชิกและ  Bulk  มรีปูแบบดงัต่อไปนี� 

- การขายโดยตวัแทนขายซึ�งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รบัค่าตอบแทนจากการขาย (Commission)      

ตามอตัราที�ตกลงไวล้่วงหน้าของราคาสมาชกิที�สามารถขายได ้

- การบอกรบัเป็นสมาชกิโดยตรงกบับรษิทั ซึ�งลูกคา้สามารถบอกรบัสมาชกิทางไปรษณีย์ โทรสาร ผ่านตามสื�อ

สิ�งพมิพ ์,สื�อ Online E-commerce 

- การขายสมาชกิทางโทรศพัท ์(Retention&Telesales) โดยมพีนักงานตดิต่อสมาชกิเดมิซึ�งใกล้หมดอายุสมาชกิ 

หรอืสมาชกิที�ยกเลกิการเป็นสมาชกิแลว้ระยะหนึ�ง โดยเชญิชวนใหต้่ออายสุมาชกิ หรอืสมคัรสมาชกิใหม่ 

- การขายสมาชกิผ่านทางพนัธมติรทางการคา้ เช่น บตัรเครดติ VISA เป็นตน้ 

- การจําหน่ายสิ�งพมิพใ์หแ้ก่ลูกคา้สถาบนั โรงแรม สายการบนิ โรงเรยีน เป็นการขายในปรมิาณมากตามที�ตกลง

กนัโดยไม่มกีารรบัคนื 
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2. การจดัจาํหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง–เอเย่นตแ์ละการจดัจาํหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก–แผงร้านค้าย่อย 

เป็นการจําหน่ายใหแ้ก่ผู้คา้ส่งเพื�อนําไปขายต่อใหเ้อเย่นต์รายย่อยแผงรา้น และลูกค้าปลกี  กรณีที�เป็นเอเย่นต ์  

รายเดมิ ซึ�งมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิและตดิต่อกนัมานานมากกวา่ 20 - 30 ปี จะไม่มกีารทาํสญัญาผกูมดัระหว่างกนัยกเวน้

เอเย่นต์รายใหม่จะทําสญัญาเป็น ลายลกัษณ์อกัษรร่วมกนั โดยมหีนังสอืคํ�าประกนัในวงเงนิขั �นตํ�า 50,000 บาท ปจัจุบนั

บรษิทั มผีูค้า้สง่-เอเยน่ต์และ  ซบัเอเย่นต์รวมประมาณ 1,000 ราย  กระจายอยู่ตามจงัหวดัต่างๆ ทั �วประเทศ จงึถอืว่าเป็น

ฐานการจําหน่ายสิ�งพมิพ์ที�สาํคญัของบรษิทั เนื�องจากเป็นช่องทางใหผู้้อ่านสามารถเขา้ถงึสนิคา้ของบรษิทัไดอ้ย่างทั �วถงึ 

ทั �งนี�บรษิทั จะใหส้่วนลดและรบัคนืหนงัสอื ซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานทั �วไปของการจดัจําหน่ายหนังสอืพมิพ ์  

ตารางแสดงสดัสว่นการจดัจาํหน่ายสิ�งพมิพข์องบรษิทัผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆในปี 2559 

สิ�งพิมพ ์            สมาชิก : (เอเย่นต+์ Bulk) 

กรงุเทพธุรกจิ 45 :   55 

The Nation 24 :   76 

คม ชดั ลกึ 9 :   91 

รวม 100 : 100 

 

3. ลกัษณะของลูกค้า  แบ่งเป็นกลุ่มผู้อ่าน และกลุ่มผู้ลงโฆษณา 

- กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของหนังสือพิมพก์รงุเทพธุรกิจ เป็นลูกคา้ระดบักลางถงึระดบัสงูที�มคีวามสนใจในข่าวสาร

ซึ�งส่วนใหญ่มพีื�นฐานการศึกษาในระดบัอุดมศกึษาขึ�นไป  นักธุรกจิ ข้าราชการระดบัสูง โดยลูกค้าส่วนใหญ่บอกรบัเป็น

สมาชกิรายปี กลุ่มผูล้งโฆษณาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสนิคา้บรกิารที�มีราคาขายระดบักลางถงึระดบัสูง เช่น ธุรกจิการเงนิการ

ธนาคาร รถยนต ์อสงัหารมิทรพัย ์บา้นจดัสรร ธุรกจิการสื�อสาร โทรคมนาคม เป็นตน้ 

 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของหนังสือพิมพค์มชดัลึก และ นิตยสารเนชั �นสุดสปัดาห ์ครอบคลุมลูกคา้ทุกระดบัที�มี

พฤตกิรรมการบรโิภคข่าวสารทั �วไป และมคีวามเชื�อถอืในขอ้มูลข่าวสาร เป็นหนังสอืพมิพ์ที�มรีะบบการเขา้ถงึผูอ้่าน    โดย

การจําหน่ายผ่านเอเย่นต์ แผงร้านค้าทั �วประเทศ รวมทั �งมกีารขายสมาชิกรายปี  กลุ่มผูล้งโฆษณา จะเป็นสนิคา้อุปโภค 

บรโิภค หรอืสนิคา้ที�มกีลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั �วไป เช่น ธุรกจิคา้ปลกี หา้งสรรพสนิคา้ รถยนต์กระบะ รถจกัรยานยนต ์

อุปกรณ์สาํนกังาน ไอท ีเครื�องใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้ 

 

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั �น  เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง ได้แก่ นักธุรกิจ 

ผูป้ระกอบการ ตลอดจนนักธุรกจิชาวต่างประเทศ  และกลุ่มผูอ้่านที�เป็นนักท่องเที�ยว และกลุ่มคนรุน่ใหม่ที�ตอ้งการข่าวสาร 

โดยลกูคา้สว่นใหญ่บอกรบัเป็นสมาชกิรายปี    ทั �งมชี่องทางการขายผ่านสายการบนิ โรงแรม และย่านธุรกจิท่องเที�ยว กลุ่ม

ลูกค้าโฆษณา เป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาสูง เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจง  เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

ทอ่งเที�ยว ธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์ รถยนต ์หรอื สนิคา้และบรกิาร Brand Name ต่างๆ เป็นตน้ 
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 4.  ภาวะการแข่งขนั 

 ภาวะการแข่งขนัโดยรวม 

ปี 2559 มคี่าใชจ่้ายของการโฆษณา ทั �งระบบเท่ากบั 107,895 ลา้นบาท  ลดลง 12% หรอื 14,280 ล้านบาทจาก    

ปี 2558 ที�มมีลูคา่เทา่กบั 122,175 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทั �งระบบ และอตัราการเติบโตภายในระยะเวลา 3 ปี สาํหรบัปี 2557 – ปี 2559 

 
  ที�มา : นีลเสน็ มเีดยี รีเสิรช์ (ประเทศไทย) 
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 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแยกตามสื�อในปี 2559  มูลค่า 107,895  ล้านบาท 

 

 
หมายเหต ุ  1. Exclude : classified & House Ads  2. TV : excluded True Vision 

  

 จากข้อมูลของนีลเส็น มีเดีย รเีสิร์ช (ประเทศไทย) พบว่าอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2559  มีมูลค่ารวมทั �งสิ�น 

107,895 ล้านบาท โดยมอีตัราลดลงจากปีก่อน  12%  เกดิจากความผนัผวนทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื�อง  รวมทั �งเหตุการณ์

ช่วงปลายปี ที�มกีารไวอ้าลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดยุเดช  ทาํใหก้ารใชง้บโฆษณาชะลอลง   

  

 โดยภาพรวมธุรกจิหลกัของบรษิทั ในปี 2559  ยงัคงเป็นสื�อสิ�งพมิพ ์ ซึ�งบรษิทั ไดพ้ยายามขยายตลาดผูอ้่านควบคู่

ไปกบัการขยายตลาดโฆษณา โดยเน้นกลยุทธ์ Total Media Solution เพื�อเสนอขายสื�อทุกประเภทในกลุ่มบรษิทั ทั �งสิ�งพมิพ ์

โทรทศัน์ วทิยุ กจิกรรมพเิศษต่างๆ  และสื�อนิวมเีดยี เช่น เวบ็ไซต์ สมาร์ทโฟน และสื�อสงัคมออนไลน์ต่างๆ สื�อเหล่านี�

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ โดยมคี่าใช้จ่ายที�แตกต่างกนัไปตามประเภทของสื�อและคุม้ค่ากับ

งบประมาณของลูกคา้ที�มอียู ่ และยงัเป็นการการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�เปลี�ยนไปจากเดมิ  
 

 อย่างไรกต็าม แมว้า่การใชง้บโฆษณาผา่นสื�อสิ�งพมิพ ์มแีนวโน้มลดลง เนื�องจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลี�ยนแปลงไป 

กลุ่มบรษิทัยงัคงมชี่องทางหารายไดจ้ากสื�อโทรทศัน์ จากการที�เป็นเจา้ของช่อง ดจิติอลทวี ี2 ช่อง  คอื Nation TV  ช่อง 22  

และ NOW  ช่อง 26   ซึ�งสื�อโทรทศัน์ยงัคงเป็นสื�อหลกัโดยมมีลูคา่ 71,009 ลา้นบาท  ซึ�งมสีดัสว่นงบโฆษณาสงูสดุของมลูคา่

โฆษณาทั �งหมดหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 66  โดยมาจาก TV Analog 47,121 ลา้นบาท ,  มาจาก TV Digital  20,393 ลา้นบาท  

และมาจาก เคเบิ�ลทวี/ีดาวเทยีม 3,495 ลา้นบาท โดยการใชง้บโฆษณาผ่านสื�อ TV Digital มแีนวโน้มเตบิโตขึ�น ในขณะที�

การใช้งบโฆษณาผ่านสื�อ TV Analog และ ผ่านสื�อเคบิ�ลทวี/ีดาวเทยีม มแีนวโน้มลดลง  ดงันั �นจากการที�กลุม่บรษิทัเป็น

เจ้าของ จงึเป็นโอกาสที�บรษิทัสามารถใช้สื�อโทรทศัน์ ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์สื�อในเครอื รวมถงึกจิกรรมต่างๆ 

เพื�อขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งขึ�น เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากขึ�น ครอบคลุมพื�นที�กวา้งไกลถงึทุกภมูภิาคทั �วโลกเพื�อเป็นการลดการ

พึ�งพงิรายไดจ้ากสื�อสิ�งพมิพ ์ที�มแีนวโน้มความนิยมลดลง เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

 

  ภาพรวมอตุสาหกรรมโฆษณาปี 2559  มูลคา่การใชส้ื�อโฆษณาในปี 2559 (Media Spending) มกีารใชง้บประมาณ

ลด 12% จากปีที�แลว้ จากความผนัผวนทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื�อง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นทําใหก้ารใชง้บโฆษณา

ชะลอตวัลงโดยสื�อที�โดดเด่นเตบิโตมากที�สุดก็ยงัคงเป็น ดจิติอลทีว ีและสื�อดจิิตอล ออนไลน์ โซเชยีลมเีดยี จะมบีทบาท

เพิ�มขึ�น เพราะพฤตกิรรม ไลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภคเปลี�ยนไป เสพสื�อผา่นหลายช่องทางในเวลาเดยีวกนั หรอืมลัตสิกรนี 
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  ส่วนแนวโน้มเศรษฐกจิไทยในปี2560 ขอ้มูลจากสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั คาดวาจะขยายตวัต่อเนื�องที�รอ้ยละ 3.4 

โดยไดร้บัแรงส่งจากการใชจ่้ายลงทุนภาครฐัที�ยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนื�อง  โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสรา้งพื�นฐาน 

อาท ิโครงการรถไฟรางคูแ่ละโครงการรถไฟฟ้าในเขตเมอืงที�จะสามารถดาํเนินการไดม้าขึ�นในปี 2560 และจะช่วยสรา้งความ

เชื�อมั �นใหภ้าคธุรกจิและกระตุ้นใหเ้กดิการลงทุนภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการรฐัไดป้ระกอบกบัการส่งออก  บรกิาร

ยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนื�อง ตามการขยายตวัในเกณฑส์งูของจํานวนนักท่องเที�ยวต่างประเทศที�เขา้มาในประเทศไทย 

 

 สภาพการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

การแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม โดยพจิารณาตามประเภทสายธุรกจิดงันี� 

สายธรุกิจด้าน 

ข่าวธรุกิจภาษาไทย 

 

หนังสือพิมพธ์รุกิจรายวนั : กรงุเทพธรุกิจ 

ถอืเป็นผูนํ้าของกลุ่มหนังสอืพมิพธ์ุรกจิรายวนัโดยมสี่วนแบ่งตลาดดา้นพื�นที�โฆษณา 

(คอลมัน์นิ�ว)  ประมาณรอ้ยละ 56  อย่างไรก็ตามในตลาดยงัมีหนังสอืพิมพ์ประเภท

เดยีวกนัคอื  Post Today  โดยมสี่วนแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 26และASTV 

ผูจ้ดัการ 360 องศา ประมาณรอ้ยละ 18 

สายธรุกิจด้าน 

ข่าวทั �วไปภาษาไทย 

หนังสือพิมพร์ายวนัทั �วไป : คมชดัลึก 

คมชดัลกึมสี่วนแบ่งการตลาดทางดา้นพื�นที�โฆษณาประมาณรอ้ยละ 25  ในขณะที�ไทยรฐั 

มตชิน มสีว่นแบ่งการตลาดดา้นพื�นที�โฆษณาประมาณรอ้ยละ 30  และ 19 ตามลาํดบั 

สายธรุกิจด้าน 

ข่าวภาษาองักฤษ 

 

 

 

หนังสือพิมพภ์าษาองักฤษ : The Nation 

มคีูแ่ขง่เพยีงฉบบัเดยีวคอื  Bangkok  Post   

โดยผู้อ่านหนังสอืพมิพ์กลุ่มนี�ค่อนขา้งคงที�และจํากัด โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชกิประจํา   

ปจัจุบนั The Nation มีส่วนแบ่งการตลาดดา้นพื�นที�โฆษณา (คอลมัน์นิ�ว) ประมาณ     

รอ้ยละ 28 และ Bangkok  Post  ประมาณ รอ้ยละ 72       

 

 การผลิตหรือการจดัหาผลิตภณัฑเ์พื�อจาํหน่าย 

1. การผลิตหนังสือพิมพ ์

ชื�อหนังสือพิมพ ์ ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559 

เดอะเนชั �น 
59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 59,000 – 61,000 

ปรมิาณการผลติเฉลี�ยต่อวนั (ฉบบั) 

กรงุเทพธรุกิจ 
95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 95,000 – 100,000 

ปรมิาณการผลติเฉลี�ยต่อวนั (ฉบบั) 

คม ชดั ลึก 
300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 300,000 – 400,000 

ปรมิาณการผลติเฉลี�ยต่อวนั (ฉบบั) 

 ตั �งแต่เดอืนกรกฎาคม 2548 บรษิทั ไดจ้ดัตั �งบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (บรษิทั เนชั �น 

มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้ 84.50%) ซึ�งดาํเนินธุรกจิโรงพมิพ์ การรบัจ้างพมิพ ์ดงันั �นในส่วนของกําลงัการผลติ  

เครื�องจกัร วตัถุดบิจะกล่าวในส่วนของสายธุรกจิโรงพมิพ ์
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 อย่างไรกต็ามวตัถุดบิหลกัที�ใช้ในการผลติหนังสอืพมิพ์ คอืกระดาษหนังสอืพมิพ์ (Newsprint) มีสดัส่วนประมาณ 

62% ของมลูค่าวตัถุดบิรวม  ซึ�งบรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิดงักล่าวเอง ปจัจุบนับรษิทั 

สามารถสั �งซื�อได้ทั �งภายในประเทศ และนําเขา้จากต่างประเทศ  โดยไม่มขีอ้ผูกพนักบัผูจํ้าหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหนึ�ง

โดยเฉพาะ แต่จะพจิารณาตามราคาขายที�แต่ละรายเสนอมา เพื�อใหไ้ดว้ตัถุดบิในราคาที�เหมาะสมกบัคณุภาพที�ตอ้งการ 

 

 สภาพปัญหาเกี�ยวกบัวตัถดิุบ (Newsprint) 

 จากขอ้มูลในอดตีพบว่าราคากระดาษหนังสอืพมิพจ์ะมกีารเปลี�ยนแปลงระดบัราคาขึ�นลงไม่แน่นอนขึ�นอยูก่บัราคา 

เยื�อกระดาษ อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ราคานํ�ามนั ความต้องการกระดาษและปรมิาณการผลติ ซึ�งกระดาษ

หนังสอืพมิพ์ถอืเป็นสนิค้าประเภท Commodity ซึ�งมีราคาตลาดโลกอา้งองิทําให้สามารถเปรยีบเทยีบราคาจากผู้ผลิต       

แต่ละราย ภาวะของปรมิาณการผลติและการบรโิภคกระดาษสิ�งพมิพใ์นปี 2559 เริ�มที�จะทยอยปรบัตวัลดลง จากแนวโน้ม

ของการใชส้ ื�อทางดจิติอลออนไลน์มากขึ�น มผีลทําใหร้าคาของกระดาษมแีนวโน้มทรงตวัและปรบัตวัขึ�นเลก็น้อย อย่างไรกต็าม 

ราคากระดาษหนังสอืพมิพ์ที�นําเข้ามาจากต่างประเทศ ยงัมีผลจากการปรบัตวัของราคาค่าขนส่ง ซึ�งมคีวามผนัผวนและ      

มกีารปรบัตวัเพิ�มขึ�นเลก็น้อย  

 

 ในช่วงปลายปี 2559 มคีวามตอ้งการใชก้ระดาษหนังสอืพมิพใ์นประเทศไทยเพิ�มขึ�นจากมเีหตุการณ์สาํคญัในประเทศ 

 

o การนําเข้ากระดาษ Newsprint ในปี 2559 มกีารนําเขา้ลดลง เนื�องจากการบรโิภคของกระดาษหนงัสอืพมิพม์แีนวโน้ม

ลดลงรวมถงึเป็นผลมาจากคา่เงนิบาทที�อ่อนตวัลงราคาของกระดาษหนงัสอืพมิพใ์นประเทศไทย มกีารแข่งขนักนัสูงโดย

สว่นใหญ่ราคากระดาษในประเทศ จะไม่สามารถแข่งขนัได ้จงึตอ้งนําเขา้จากประเทศในแถบเอเชยีเช่น ประเทศเกาหลใีต ้

เป็นตน้ เนื�องจากราคาคา่ขนสง่ราคาปานกลาง 

 

o ภาวะอุตสาหกรรมเยื�อกระดาษ กระดาษและสิ�งพมิพใ์นปี 2560 มแีนวโน้มจะลดลงจากการบรโิภคสื�อสิ�งพมิพล์ดลง 

และการใชส้ ื�อดจิติอลออนไลน์มากขึ�น แต่อย่างไรกต็าม วตัถุดบิในการผลติกระดาษมแีนวโน้มของราคาสงูขึ�น 

  

 อย่างไรกต็ามหากในบางช่วงที�ราคากระดาษหนังสอืพมิพเ์ริ�มปรบัตวัสงูขึ�นประกอบกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี�ยน ทําใหบ้รษิทัต้องยดืหยุ่นนโยบายในการสั �งซื�อกระดาษตามความเหมาะสมของสภาวะการณ์ ทั �งนี� บรษิทัจะ

พจิารณาเลอืกซื�อวตัถุดบิจากแหล่งต่างๆ โดยการเปรยีบเทยีบราคา เจรจาต่อรอง และพจิารณาเงื�อนไขการจดัสง่ที�เกี�ยวขอ้ง 

  

 ทั �งนี� เพื�อเป็นการสํารองวตัถุดิบในการผลิต บริษัทได้ซื�อวตัถุดิบทั �งในประเทศและต่างประเทศ และเพื�อเป็น         

การถ่วงดลุอาํนาจการต่อรองของผูผ้ลติวตัถุดบิแต่ละราย  โดยส่วนใหญ่บรษิทัจะสั �งซื�อเป็นการล่วงหน้าประมาณ  3-4 เดอืน

แต่ในกรณทีี�บรษิทัคาดการณ์วา่ราคากระดาษจะสงูขึ�น บรษิทัจะสาํรองสั �งซื�อกระดาษเพิ�มขึ�นเพื�อ ลดผลกระทบดา้นราคา 

   

 สําหรบัตน้ทุนกระดาษที�นําเขา้เป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัไดม้นีโยบายป้องกนัความเสี�ยงโดยการทํา Forward 

Contract ไว้ล่วงหน้าตามแผนการสั �งซื�อในแต่ละปี ส่วนวัตถุดิบอื�นๆ ได้แก่ หมึกพิมพ์ เพลท ฟิล์ม และนํ�ายาต่างๆ           

ซึ�งมสีดัส่วนรวมประมาณรอ้ยละ 24 ของมูลค่ารวมของวตัถุดบิ ในปี 2559 บรษิทัไดส้ ั �งซื�อจากบรษิัทตวัแทนในประเทศ

ทั �งหมดเพราะมผีูข้ายเป็นจํานวนมาก 
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2. การผลิตข่าว (Contents)          

 ตลอด 46 ปีที �ผ่านมา เนชั �นกรุป๊ มุง่พฒันาข่าวสาร และ เนื� อหา เพื �อตอบสนองการรบัสื �อของคนไทยอย่าง

ไม่หยดุนิ�ง จากจุดเริ �มต้นที �หนังสือพิมพร์ายวนั ภายใต้หนังสือพิมพ์รายวนั 3 ฉบบั คือ หนังสือพิมพภ์าษาองักฤษ 

The Nation  หนังสือพิมพค์มชดัลึก และ หนังสือพิมพก์รงุเทพธรุกิจ  วนันี�  เนชั �นกรุ๊ป  ได้ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตคอน

เทนท์หลากมิติ หลายรปูแบบ  มีศกัยภาพในการป้อนข้อมลูข่าวสาร และเนื� อหา ทั �งสาระและบนัเทิง ครอบคลุมสื �อ 

ในทุกแพลทฟอรม์ 

 ไมว่่าพฤติกรรมการรบัสื �อของคนไทยจะแปรเปลี �ยนไปอย่างไร เครือเนชั �น พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตลร์บัสื �อ

ทุกรูปแบบ  เราพร้อมส่งมอบคอนเทนทไ์ปในทุกช่องทาง  ผ่าน หนังสือพิมพ์  ทีวีดิจิตลั เวบไซตน์ับ 10 เวบไซต์

ภายใต้ร่มของเนชั �นกรุป๊ รวมไปถึง โซเชียลมเีดียทั �งทวิตเตอร ์และเฟซบคุ   

 เนชั �นกรุป๊ อาจเป็นสื �อแห่งเดียวในประเทศไทยที �มีนวตักรรม Convergence Newsroom หรือ การหลอม

รวมกองบรรณาธิการ เพื �อเป็นศูนย์บญัชาการข่าว พร้อมคลงัข่าว คลงัข้อมูลขนาดมหึมา เพื �อรองรบัการ

เปลี �ยนแปลงอตุสาหกรรมสื �อ ตามกระแสเทรนดโ์ลกได้อย่างรวดเรว็ เนชั �นกรุป๊ได้สร้างสรรคก์ระบวนการผลิตข่าว

ที �เรียกว่า Convergence Newsroom  หรือ การหลอมรวมห้องข่าว ซึ �งนับเป็น หวัใจ ของการผลิตข่าวป้อนทุกสื �อ

ในเครือ  เป้าหมายคือการผลิตข่าวที �มีทั �งคุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะConvergence Newsroomสามารถ  

ตอบทุกโจทย์  ของการสร้างสรรค์ข่าวคุณภาพได้   ไม่ว่าจะในมิติของความเร็ว ความลึก หรือความรอบด้าน 

เนชั �นกรุป๊ มุ่งพฒันาทีมข่าว   ในกองบรรณาธิการ  The Nation , กรงุเทพธรุกิจ , คม ชดั ลึก รวมทั �งทีวีดิจิตอล  2 

ช่อง คือ Naion TV และ NOW26  ให้มทีกัษะ Multi Skill  , Multi Platform  เพื �อผลิตเนื� อหาที �มีทั �ง  ความรวดเรว็ 

เข้าถึง แม่นยาํจาก “กองทพัข่าว” เครือเนชั �นที �กระจายอยู่ทกุสนามข่าว    

นอกจากนั �น  Convergence Newsroom  ยงัทาํหน้าที� “คลงัสมอง” ใหก้บั กองทพัขา่วเนชั �นกรุป๊  เพราะการหลอม

รวมหอ้งขา่ว นํามาซึ�งการหลอมรวม  ความรอบรู-้ลุ่มลกึจากทมีบรรณาธกิารที�เคี�ยวกราํ ชํ�าชองในแตล่ะสายข่าว  

    นวตักรรม Convergence Newsroom  ยงันําเทคโนโลย ีการจดัการคอนเทนท์ (Content Mangement) มาใชเ้พิ�ม

ศกัยภาพการทาํงาน ภายใตร้ะบบคลงัข่าว NCES (News Convergence Editorial System)  ซึ�งทาํให้การหลอมรวมทมี

ขา่ว เกดิขึ�นไดจ้รงิ โดยระบบปฏบิตักิารขา่ว  NCES จะทําหน้าที�  Virtual Newsroom หรอื หอ้งข่าวเสมอืนจรงิ  เป็นทั �งวนั

สตอปข้อมูล  ข่าวสาร การตดิต่อสื�อสารภายในองค์กร  รวมไปถึงเป็น “ศูนย์บญัชาการกลาง” สอดรบักบัการทํางาน

แบบ Mobility   ของทมีข่าวที�คล่องตวัและรวดเร็ว ไม่อยู่นิ�งที�ใดที�หนึ�ง  การใชเ้ทคโนโลยี�ใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการทํางาน

ให ้ สะดวกรวดเรว็ลดตน้ทุนการผลติ และสามารถทํางานเป็นทมีทดแทนกนัได ้ 
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2.2.4. ธรุกิจสื�อโทรทศัน์ 

 

                                                                           

ดาํเนินงานโดย บริษทั แบงคอก บิสสิเน็ส บรอดแคสติ�ง จาํกดั (BBB) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

1.สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัช่อง NOW26  

 สถานีโทรทศัน์ดจิทิลัช่อง NOW26 เป็น 1 ใน 2 สถานีโทรทศัน์ดจิทิลั ในเครอืเนชั �นกรุ๊ป ที�ชนะการประมูลเมื�อวนัที� 

27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ถอืเป็นธุรกจิที�ต่อยอดมาจากหนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ และกรุงเทพธุรกจิ TV ที�ออกอากาศผ่าน

สญัญาณดาวเทยีม กอ่นจะเขา้รว่มประมลูใบอนุญาตประกอบกจิการโทรทศัน์ระบบดจิทิลั  

 NOW26 เป็นช่องวาไรตี�ความคมชดัมาตรฐาน (SD) ที�มคีวามโดดเด่นจากการเป็นช่องสารคด ีอนัดบั 1 และเป็น     

ฟรทีวีใีนระบบดจิทิลัเพยีงสถานีเดยีว ที�นํารายการสารคดจีากสตดูโิอชั �นนําในต่างประเทศมานําเสนอNOW26 จดัวางเนื�อหา

ของรายการ โดยมสีดัส่วนของรายการหลกัอย่างชดัเจน นั �นคอื รายการสารคด ีซึ�งเป็นแกนหลกัของสถานี มสีดัส่วนราว 

75% ของรายการทั �งหมด โดยเป็นสารคดจีากผูผ้ลติชั �นนําในต่างประเทศ และผูส้รา้งสารคดใีนประเทศไทย นอกจากนี�ยงัมี

รายการกฬีาทั �งในและต่างประเทศ รายการวาไรตี�ท่องเที�ยวเชงิไลฟ์สไตล์ ภาพยนตรซ์รีสี ์ต่างประเทศที�ได้รบัความนิยม

สงูสุดทั �วโลก รายการดา้นเศรษฐกจิ ธุรกจิ การลงทุน รวมทั �งรายการข่าว โดยทมีข่าวมอือาชพีและทมีผู้ประกาศรุ่นใหม่     

ทาํใหค้อนเทนท ์ของช่องทั �งหมดมคีวามโดดเดน่ เและผูช้มไดร้บัความบนัเทงิคณุภาพอย่างเตม็ที�  

 รายการของ NOW26 แบ่งเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ 

1.กลุ่มรายการสารคดี  ในปี 2559 NOW26 ประกาศวางตําแหน่งทางการตลาดดว้ยการเป็น สถานีโทรทศัน์

สารคด ีอนัดบั1 ผนึกกําลงัรว่มกบัพนัธมติรผูผ้ลติสารคดชีั �นนํา จากต่างประเทศ อาทิ เช่น เนชั �นแนล         

จโีอกราฟฟิกจากสหรฐัอเมรกิา บีบซี ีจากสหราชอาณาจกัร อารเ์ต และฟรานซ์คอมจากฝรั �งเศส เอน็เอชเค 

จากประเทศญี�ปุน่ และอกีหลากหลายสตูดโิอผูผ้ลติสารคดธีรรมชาติ และสตัวป์่าจากทั �วโลก นอกจากนั �น 

NOW26 ยงัร่วมมอืกบักลุ่มผูผ้ลติสารคดคีนไทย อาทเิช่น กลุ่มช่างภาพสารคดที่องป่า และนักสรา้งสารคดี

มรดกโลก คอื นายปองพล อดเิรกสาร ร่วมผลติรายการเรื�องเล่าขา้มโลก บรษิทัแจ๊คควิเมนทารี� ผลติสารคดชีดุ 

ช่างภาพสุดขั �ว และมรดกสุดขอบโลก รวมทั �งบริษัทกรีนเอเชีย นําเสนอสารคดชีุดพนิัยกรรมธรรมชาต ิ       

ซึ�งสารคดฝีีมอืคนไทย  ทั �งหมดนี�ไดร้บัความนิยม และไดร้บัเสยีงชื�นชมว่ามคีณุภาพ มเีร ื�องราวที�สนุก ตื�นเตน้ 

สวยงาม ไม่แพผ้ลงานของสตดูโิอสารคดรีะดบัโลก 

 

2. กลุ่มรายการขา่ว   การเป็นคนข่าวของเครอืเนชั �น ทาํให ้NOW26 สรา้งสรรคง์านข่าวที�มคีุณภาพ มกีาร

วเิคราะห์เจาะลึก มีความแตกต่าง ทนัสมยั หลายกลุ่มรายการ เช่น รายการพกิดัข่าวซึ�งรายงานประเด็น

น่าสนใจตลอดทั �งวนั รายการพกิดัขา่วล่าความจรงิ ที�เจาะลกึทุกพื�นที�และต่อยอดทุกประเดน็รอ้น นอกจากนี�

ยงัมรีายการวเิคราะหส์ถานการณ์ข่าวเศรษฐกจิและการเงนิ Money go Round  เป็นอกีหนึ�งคอนเทนต์ที�

แขง็แรง ของ NOW26  

 

3. กลุ่มรายการกีฬา  NOW26 ไดถ้่ายทอดรายการกีฬาสาํคญัๆ จากต่างประเทศและในประเทศไทยตลอด

ทั �งปี 2559 ประเดมิดว้ยการแขง่ขนัรถวบิาก Dakar 2015, ป ั �นสนั �นโลก Giro d'Italia 2015, Tour de France 

2015 และ La Vuelta  2015 ส่วนรายการกฬีาในประเทศ NOW26 จบัมอืกบัสมาคมกฬีาต่างๆ เช่น สมาคม

ฟุตบอลลกีดวิชิั �น 2 ถ่ายทอดสดกฬีาฟุตบอลลกีภมูภิาค ตลอดปี 2559 ในขณะที�รายการกฬีาที�สรา้งสรรคโ์ดย

ทางช่องอย่าง คมชัดลึก ศึกมวยไทย ท่อนํ�าไทย เดอะ ฮีโร่ ก็ถือเป็นรายการที�ได้ร ับความนิยมสูงสุด 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งจากกลุ่มผูช้มนอกพื�นที�กรงุเทพมหานคร 

 

1. สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั ช่อง  NOW26    
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4. กลุ่มรายการบนัเทิง  มีทั �งซรีสี์ดงัต่างประเทศและรายการวาไรตี� โดยซีรสี์ดงัจากฝ ั �งตะวนัตก เช่น 

Chicago Fire, Homeland, 24, Dr. Who, The Good Wife, Downton Abbey และในปี 2559 NOW26     

เปิดตวัเรยีลลติี�แนวผจญภยั ตื�นเตน้ ที�ผลติโดยบบีซี ีและเนชั �นแนลจโีอกราฟฟิก เพื�อเจาะกลุ่มผูช้มที�รกัการ   

ผจญภยั และความตื�นเตน้ ในรายการ คนผจญไพร และมนุษยส์ุดขดี   นอกจากนั �นยัง มี ร ายกา รวาไ รตี�

ท่องเที�ยว ที�ตอบไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ซึ�งรกัการเดนิทางดว้ยตวัเอง ทั �งรายการ มาจเิดะ เจแปนเอก็ซ์ 

รายการอารกิาโตะ โกไอมสั รายการโลกใบใหม่ รายการอรอ่ยเหาะ และรายการ พาซ่าบารซ์าร ์เป็นตน้ 

 

กลุ่มเป้าหมายทางธรุกิจ ของธรุกิจสื�อโทรทศัน์ 

สถานีโทรทศัน์ NOW26 มกีลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ดงันี� 

1.กลุ่มลกูค้า    

-  บรษิทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) ผูใ้ห้บรกิารวางแผนการโฆษณาและจัดสรรเวลาโฆษณาใหก้บัลูกค้า 

เจ้าของผลิตภณัฑ์ หรอืบรกิารต่างๆ โดยลูกค้าในกลุ่มนี� จะซื�อเวลาโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ในลกัษณะเป็นชุด 

(Package)  หลายรูปแบบในหลายรายการ  และหลายช่วงเวลา  โดยเป็นการซื�อล่วงหน้า และมรีะยะเวลาการซื�อนาน 

ตั �งแต่ 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ปี  

- บรษิทัเจา้ของสนิคา้โดยตรง ไดแ้ก่  บรษิทัทั �วไปที�กําหนดแนวทางโฆษณา  และประชาสมัพนัธ์ไดเ้อง โดยบรษิทัเหล่านี� 

จะตดิต่อซื�อเวลาโฆษณากบับรษิทั โดยตรง 

 

กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย  คอื กลุ่มคนที�มไีลฟ์สไตล์คนเมอืง นักธุรกจิ นักลงทุน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ หรอื

อาจเรยีกว่าเป็นกลุ่ม Urban Mass โดยจําแนกไดด้งันี�  

- ประชากรที�อาศยัอยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร และหวัเมอืงในต่างจงัหวดั มรีายได้ขั �นตํ�าไม่น้อยกว่า 20,000 บาท 

- กลุ่มเอสเอม็อ ีผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  

- กลุ่มผูช้มทั �วประเทศ ที�มรีูปแบบการจบัจ่ายผา่น Hyper market  เช่น Tesco Lotus หรอืBig C  

 

2.ธรุกิจเกี�ยวเนื�อง  

จากความเขม้แขง็ของคอนเทนท์ บคุลากรที�มศีกัยภาพ บรษิทัไดข้ยายธุรกจิไปยงัธุรกจิที�เกี�ยวเนื�อง โดยนําเนื�อหา

ของรายการ และประเดน็ที�กาํลงัอยูใ่นความสนใจของกระแสสงัคมมาสรา้งสรรคเ์ป็นกจิกรรมในรปูแบบต่างๆ เพื�อสนองตอบ

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค และเพิ�มศกัยภาพในการหารายไดข้องบรษิทั ทั �งยงัเป็นการสรา้งเสรมิชื�อเสยีงและภาพลกัษณ์อนั

ดขีองบรษิทัใหเ้ป็นที�รู้จกัในกลุ่มผูช้มและลูกคา้เป้าหมายได้กวา้งขวางมากขึ�น โดยลกัษณะสนิค้า บรกิาร หรอืกิจกรรม        

ที�บรษิทัไดด้าํเนินการ ณ ปจัจุบนั มดีงันี� 

2.1 สมัมนา ภายใตค้วามร่วมมอืกบัพนัธมติร เพื�อขยายเนื�อหาจากประเดน็ข่าว รวมทั �งเป็นเวทรีะดมสมองจากทุก

ภาคส่วนในการหาทางออกให้กับเศรษฐกิจและสังคม โดยปี 2559 บรษิัท ได้จัดสมัมนาหลายเวที เช่นการสมัมนา 

Thailand's Economic Outlook 2017 : Towards Sustainability สมัมนา 2 องศา : Thailand Agenda รบัวกิฤต ิโลกรอ้น 

สมัมนาเทรนดล์งทุน อสงัหา ’59 เป็นตน้ 

 

2.2 กิจกรรมพิเศษ ในทุกรูปแบบ ทั �งกจิกรรมเพื�อสงัคม สนัทนาการ กจิกรรมวชิาการ ตลอดจนบนัเทงิ สําหรบั

กจิกรรมปี 2559 อาทเิช่น  NOW26 ตลาดนัดพอเพยีง เพื�อร่วมช่วยเหลือชาวนาจําหน่ายขา้วสาร และผลติภณัฑ์ชุมชน 

รวมทั �งการจําหน่ายสนิค้าจากโครงการพระราชดําร ิการจดัแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จประ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช “In The Remembrance of our Great King” ณ สตูดโิอ NOW@Siam กจิกรรม 26Club  

ตามหาวาฬบรดูา้ ในอ่าวตวั ก.  โดยเป็นการจดัพาผูช้มของสถานีโทรทศัน์ NOW26 ไปล่องเรอืชมวาฬบรดูา้จํานวน 20 คน 

เป็นตน้ 
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การตลาดและการแข่งขนั 

              สถานีโทรทศัน์ดิจิทลัช่อง NOW26  

1. ภาวะอตุสาหกรรม 

 ธุรกจิสื�อโทรทศัน์ดจิทิลั ในปี 2559 ที�ผ่านมา นับเป็นช่วงที�การแข่งขนัรนุแรง จากผูป้ระกอบการทวีดีจิทิลั และ

ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ระบบอนาลอ็กเดมิ ซึ�งยงัคงออกอากาศแบบคู่ขนาน รวมทั �งทวีแีบบบอกรบัสมาชกิ หรอืเคเบิลทวี ี

และทวีดีาวเทยีม ขณะที�เมด็เงนิโฆษณาในภาพรวมของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ราว 11% 

 

ทั �งนี� บรษิทันีลเสน็ (ประเทศไทย) ระบุถงึตวัเลขการใชจ่้ายเมด็เงนิโฆษณาผา่นสื�อต่างๆ ตลอดปี 2559 วา่มทีั �งสิ�น 

107,896 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  11% โดยงบสว่นใหญ่จะอยูท่ี� ทวีอีนาลอ็ก 47,121 ลา้นบาท แต่ลดลงจากปี 2558 ถงึ 

17.92% ตามมาดว้ย ทวีดีจิทิลั 20,393 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 เพยีงเลก็น้อยราว 2.57% และ หนงัสอืพมิพ ์9,843 ลา้น

บาท ลดลง 20.12% เคเบลิทวี/ีดาวเทยีม 3,495 ลา้นบาท ลดลงราว 42.28% 

                                        ยอดโฆษณาผ่านสื�อทีวี ปี 2559      

ประเภท 
การเปลี�ยนแปลง 

จาํนวนเงิน (ล้านบาท) ลดลง (%) 

อนาลอ็ค 47,121 17.92% 

ดิจิทลั 20,393 2.57% 

เคเบิลทีวี ดาวเทียม 3,495 42.28% 

 ที�มา : นีลเสน็ ประเทศไทย  

สาํหรบัสื�อที�มกีารใชง้บโฆษณาเพิ�มขึ�นจากปี 2558 คอื สื�อในโรงภาพยนตร ์5,445 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 6.08%, สื�อนอก

บา้น 5,665 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 35.20%, สื�อบนรถประจําทาง (รวม BTS และ MRT) 5,311 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 18.39%, สื�อ ณ 

จุดขาย 700 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 8.53% และ สื�อออนไลน์ 1,731 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 63.61% ถอืว่ามกีารเตบิโตมากที�สุดเมื�อ

เทยีบกบัสื�ออื�นๆ  และคาดกนัว่า สื�อออนไลน์และสื�อนอกบา้นจะเป็นกลุ่มที�ขยายตวัสูงในปีต่อๆ ไป จนขึ�นมาครองส่วนแบ่ง

อนัดบัสองในอุตสาหกรรมโฆษณาได ้

 

การดําเนินธุรกจิทวีดีจิทิลัในช่วงนี� ถอืเป็นช่วงบุกเบกิสรา้งการยอมรบั ผูป้ระกอบการหลายรายยงัมคีวามคล่องตวั

ต่างกนั บางรายไม่สามารถบรหิารกจิการไดต้อ้งตดัสนิใจยุตกิารดาํเนินงานไป ส่วนที�เหลอืกต็อ้งบรหิารตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 

พรอ้มเร่งพฒันาเนื�อหารายการ ใหต้อบโจทย์ความต้องการผูช้มและลูกคา้ สรา้งการยอมรบั เพื�อขยายฐานผูช้มและดงึดูด  

เม็ดเงนิโฆษณา  อย่างไรก็ตาม มกีารประเมนิว่า ปี 2560 เศรษฐกจิจะค่อยๆ กลับมาดขีึ�น จากการกระตุน้เศรษฐกจิของ

รฐับาลและการผอ่นคลายของสถานการณ์บา้นเมอืง ซึ�งจะช่วยใหง้บโฆษณาเพิ�มขึ�นอกีคร ั �ง โดยคาดว่าอุตสาหกรรมโฆษณา

จะเตบิโตราว 3-5%  

2. กลยทุธก์ารดาํเนินธรุกิจ 

 สถานีโทรทศัน์ดจิทิลั NOW26 ออกอากาศอย่างเป็นทางการกว่า 3 ปี นับจากวนัแรกในเดอืนเมษายน 2557 จนถงึ

ปจัจุบนั มกีระแสตอบรบัจากกลุ่มผูช้มเพิ�มขึ�นมาก จากเดมิเป็นฐานผูช้มที�เคยตดิตามช่อง กรุงเทพธุรกจิ TV มาก่อนคอื 

กลุ่มคนที�สนใจเรื�องเศรษฐกจิและการลงทุน แต่เมื�อทางช่องไดป้รบัเนื�อหา เพิ�มความเป็นวาไรตี� ดว้ยรายการประเภทบนัเทงิ 

สารคด ีภาพยนตร์ซรีสี์ เรยีลลิตี�โชว์ และกฬีาต่างๆ โดยเฉพาะกฬีา "มวยไทย" ที�มกีารถ่ายทอดสดประจําทุกวนัอาทติย ์

19.45 น. ทาํใหฐ้านผูช้มขยายจํานวนเพิ�มขึ�น จากฐานผูช้มเดมิที�ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ล่าสุดพบว่า ไดข้ยายสู่ฐานผูช้ม  

ในต่างจงัหวดัเพิ�มขึ�น กระจายไปในหลายภาค   
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นอกจากมวยแลว้ การวางตําแหน่งทางการตลาดที�ชดัเจนในรปูแบบช่องสารคดแีถวหน้าของประเทศ บนสโลแกน   

“ดไูด ้ดดู ีดสูารคดอีนัดบัหนึ�ง” กเ็ป็นสว่นสาํคญัที�ผลกัดนัใหส้ถานีโทรทศัน์ดจิทิลั NOW26  เป็นที�รูจ้กัและคุน้ชนิในกลุ่มผูช้ม 

ทั �ง กรุงเทพ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดัมากยิ�งขึ�น จนขณะนี�กล่าวไดว้่ารายการประเภทสารคด ีถอืเป็นคอนเทนท์สําคญั      

ที�ไดร้บัความสนใจจากผูช้มสงู และทาํใหช้่อง NOW26 มกีลุ่มผูช้มทั �วไปขยายตวัเพิ�มขึ�น  

กลยทุธ์เหล่านี� ส่งผลให ้NOW26 มอีนัดบัเรตติ�งดขีึ�น จากช่องทวีดีจิทิลัลําดบัที� 22 ขึ�นมาอยูอ่นัดบัที� 15 และอนัดบั  

ที� 10 ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 โดยเรตติ�งที�เพิ�มขึ�นนี� สว่นหนึ�งมาจากรายการกฬีามวยไทย และรายการสารคดนีั �นเอง  

 
แผนดาํเนินธรุกิจเติบโตยั �งยืน  

1. รายการสารคดีและบนัเทิงระดบัโลก 

 NOW26 มุ่งพฒันารปูแบบและเนื�อหารายการอย่างต่อเนื�อง โดยนํากลุ่มรายการประเภทสารคดจีากสตูดโิอชั �นนํา

ระดบัโลก อาทเิช่น บบีซี ีเนชั �นแนล จโีอกราฟฟิก สตูดโิอ มาลงจอมากขึ�น เพื�อเปิดประสบการณ์ความรูแ้ละความบนัเทงิ

นํ�าดแีก่คนรุน่ใหม่ เช่น สารคด ีLife Below Zero สุดยอดสารคดจีากเนชั �นแนล จโีอกราฟฟิกที�เปิดประสบการณ์การใชช้วีติ

บนขั �วโลกที�มีอากาศหนาวตดิลบแบบรนุแรง สารคด ีHuman Planet มนุษย์สุดขดี ผลงานร่วมสรา้งจากทีมสารคดบีบีซีี

และดสิคฟัเวอรี�ที�จะทดสอบขดีจาํกดัของมนุษยก์วา่ 80 แหง่รอบโลก  

 นอกจากนี�ยงัมกีารถ่ายทอดมหกรรมกฬีาระดบัโลก เช่น รายการ “ปารสี-ดาการ์” การแข่งรถทางวิบากกลาง

ทะเลทรายอเมรกิาใต ้รายการเรยีลลติี�ท ี�โด่งดงั เช่น Master Chef การแข่งขนัทาํอาหารที�โดง่ดงัทั �งใน สหรฐัอเมรกิาและ   

การแขง่ขนั Master Chef ประเทศเกาหล ีและประเทศจนี   

 

2. ร่วมพนัธมิตรผลิตรายการหลากหลาย  

การสนับสนุนบรษิทัพนัธมติรธุรกจิ สปอนเซอร ์ทางช่อง NOW26 นอกจากจะทําในลกัษณะสปอตโฆษณา และ   

Tie In แลว้ NOW26 ยงัไดผ้ลติรายการในลกัษณะ Branded Content ร่วมกบัพนัธมติรธุรกจิ โดย NOW26 ใหบ้รกิารสื�อ    

ที�ครบวงจรในโปรเจคนั �นๆ ทําใหร้ายการเหล่านั �น สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายของผลติภณัฑ ์และตอบโจทยผ์ูส้นบัสนุน   

ไดเ้ป็นอยา่งด ีเช่นรายการ CEO Secret  และรายการสไตลไ์ทย เป็นตน้ 

   

3. พฒันาช่องทางออกอากาศหลากหลาย   

 ดว้ยเทคโนโลยทีี�กา้วหน้าไปมาก ทําใหแ้พลทฟอร์ม  ในการเขา้ถงึรายการโทรทศัน์  ทุกวนันี�ทําได้หลากหลาย         

ไม่จํากดัเฉพาะเครื�องรบัโทรทศัน์ในบ้าน(Home TV)เท่านั �น   แต่สามารถรบัชมผ่านแพลทฟอร์มเครื�องรบัอื�นๆได ้             

ทั �งโทรศพัท์มือถือ คอมพวิเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทปเล็ต  การออกอากาศของช่อง NOW26  จึงออกแบบใหเ้ข้าถึงได้ในทุก    

แพลทฟอรม์ เพื�อปรากฏสูส่ายตาผูช้มใหม้ากที�สดุ และไดจ้บัมอืกบัพนัธมติรต่างๆ ในการนําเผยแพรร่ายการของ NOW26 

 ปจัจุบนัผูช้มสามารถชม NOW26 ไดผ้่าน Smart TV โดยซื�อกล่อง  Set Top Box  +  เสาอากาศแบบกา้งปลาตดิ

เขา้กบัเครื�องเดมิ หรอืสามารถชมผ่านจานรบัสญัญาณดาวเทยีมหรอืเคเบลิทวีทุีกระบบที�มอียูแ่ลว้  รบัชมผ่านสมาร์ทโฟน   

ไอแพด โน้ตบุ๊ค รวมถงึจอแอลอดีขีนาดใหญ่ดา้นหน้าอาคาร NOW@SIAM และรบัชมสดผ่านเวบ็ไซต ์http://www.now26.tv  

 

 4. เปิดประตสูู่ผูช้มผา่นสงัคมออนไลน์เตม็รปูแบบ 

 ในปี พ.ศ. 2559 NOW26 วางแผนทํางานใกลช้ดิกบักลุ่มผูช้มมากยิ�งขึ�น ดว้ยการขยายทมีงานเครอืข่ายออนไลน์ 

เพื�อรบัฟงัและสื�อสารกบักลุ่มผูช้ม โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที�ใช้ส ื�อสงัคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค ยูทูป 

อนิสตาแกรม หรอืทวติเตอร ์โดยวางกลยุทธ์ท ี�ชดัเจนในการขยายกลุ่มแฟนเพจ และกลุ่มผูต้ดิตาม วเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย   

ที�เสพสื�อสงัคมออนไลน์   รวมทั �งมทีมีงานที�คอยรบัฟงัขอ้เสนอและปญัหา และสื�อสารกลบัเขา้มายงัสถานีเพื�อปรบัปรุงและ

พฒันารปูแบบรายการใหด้ยีิ�งขึ�น 
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 โดยต้นปี 2559 เฟซบุ๊คแฟนเพจของ NOW26 มผีูต้ดิตามประมาณ 1.7 แสนคน และสถติลิ่าสุดในเดอืนธนัวาคม 

2559 มผีูต้ดิตามเฟซบุ๊คแฟนเพจของ NOW26 ทั �งสิ�นกวา่ 4 แสนคน คดิเป็นสดัส่วนที�เพิ�มขึ�นกว่า 100% 

 

กิจกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อม  

 สาํหรบัการดําเนินงานดา้นCSR หรอืกจิกรรมที�มีส่วนร่วมทําประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน ตลอดเวลาที�ผ่านมา 

NOW26 ในฐานะสื�อสารมวลชนได้เลือกสรรให้เนื�อหารายการทุกรายการมีประโยชน์ต่อผู้ชมและสงัคมเป็นพื�นฐาน 

นอกจากนี� ทางสถานียงัจดักรรมพเิศษเพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจที�ดขีองผูค้นในสงัคม ทั �งต่อประเดน็เชงิธุรกจิ เชงิสงัคม 

จรยิธรรม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ  

 

 

 

ดาํเนินงานโดย  บริษทั เอน็บซีี เน็กซ ์วิชั �น จาํกดั ( NNV) 

บรษิทั  เป็นผูผ้ลติและจดัหารายการโทรทศัน์ประเภทข่าวและสาระความรู ้โดยมชี่องทางการออกอากาศหลาย

รปูแบบเพื�อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายของบรษิทั ไดอ้ย่างกวา้งขวาง  นอกจากนี� บรษิทั ยงัไดนํ้าทรพัยากรที�ใชใ้นการผลติ

รายการโทรทศัน์ อาทเิช่น ขอ้มลูขา่ว ภาพขา่ว คณุภาพบคุลากรทมีขา่ว มาต่อยอดขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิเกี�ยวเนื�องต่างๆ 

 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการของธรุกิจสื�อโทรทศัน์ 

1) สถานีโทรทศัน์ที�บริษทั เป็นผู้ดาํเนินการ   

  บรษิัทเป็นผู้ก่อตั �งและบรหิารงานสถานีโทรทศัน์อย่างครบวงจร ทั �งด้านการดําเนินการผลติ การจดัหารายการ

ออกอากาศ  การใหเ้ช่าเวลาออกอากาศ  และการขายเวลาโฆษณา ซึ�งบรษิทั มรีายไดจ้ากการขายเวลาโฆษณา  การรบัจา้ง

ผลติรายการและสารคดสี ั �น  และค่าเช่าเวลา โดยบรษิทั  ไดด้ําเนินการในการบรหิารสถานีโทรทศัน์ระบบดจิทิลัภาคพื�นดนิ 

อยา่งเตม็รปูแบบภายหลงัไดร้บัอนุญาตจากกสทช.  

ชื�อสถานี แนวคิดหลกัของสถานี ช่องทางรบัชม 

สถานีขา่ว Nation TV  

เริ�มออกอากาศปี 2557 

 

 

     

สถานีขา่วและสาระความรู ้

24 ชั �วโมง ซึ�งมุ่งนําเสนอขอ้มลู

ขา่วสารอยา่งถูกตอ้ง  เป็นกลาง 

ทนัเหตุการณ์ พรอ้มบทวเิคราะห์

และขอ้มลูเชงิลกึอย่างรอบดา้น 

จากทมีงานขา่วที�มปีระสบการณ์ 

- อปุกรณ์ชุดรบัสญัญาณดจิทิลั (Settop Box) ช่อง 22 

- ทวีดีาวเทยีม ช่อง 22 

- เคเบลิทวีทีอ้งถิ�น 

- ทวีดีาวเทยีม ไทยคม-6 ระบบ C-Band  

ความถี� 3880 MHz 

- ทวีดีาวเทยีม ไทยคม-5 ระบบKU-Band  

ความถี� 12355 MHz 

- เวบ็ไซต ์www.nationtv.tv 

- โทรศพัทเ์คลื�อนที� 

- Application ผ่าน ระบบ IOS และ Android  

  

2) รายการโทรทศัน์ที�ร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี 

 บรษิทัดาํเนินธุรกจิรว่มผลติรายการโทรทศัน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรูก้บัสถานีโทรทศัน์ฟรทีวีช่ีองต่างๆ  

โดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารในรายการ ในปี 2559 บรษิทั         

มรีายการโทรทศัน์ที�รว่มผลติกบัสถานีโทรทศัน์ฟรทีวีใีนช่อง ดงันี�  

    2. สถานีโทรทศัน์ดิจิทลั  ช่อง Nation 22  :   
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สถานีโทรทศัน์ ชื�อรายการ รปูแบบรายการ 
วนัและเวลาในการ

ออกอากาศ 

ช่อง 3 เรื�องเด่นเยน็นี� 

 

รายงานข่าวเหตุการณ์สําคญัที�เกดิขึ�น

ในรอบวันหรือประเด็นข่าวที�อยู่ใน

ความสนใจของสงัคม 

ทุกวนัจนัทร-์วนัอาทติย ์

เวลา 15.45 - 17.00 น. 

ช่อง 9 ยิ�งถก กนกซกั 

 

ร า ย ก า ร ส า ร ะ บั น เ ทิ ง ป ร ะ เ ภ ท 

“Situation talk” รายการแรกของไทย 

ทุกวนัจนัทร-์วนัศุกร ์

เวลา 18.20 –18.50 น. 

 

3)  ธรุกิจเกี�ยวเนื�อง 

ในปี 2559 บรษิทัยงัคงดาํเนินนโยบายการต่อยอดธุรกจิ โดยนําขอ้ไดเ้ปรยีบที�มอียูท่ ั �งด้านเนื�อหาขอ้มูล  คุณภาพ

บุคลากร  ความพรอ้มของเครื�องมอือุปกรณ์  และชื�อเสยีงของบรษิทั  ขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิที�เกี�ยวเนื�อง เพื�อก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บรษิทั โดยการนําเนื�อหารายการโทรทศัน์ที�ไดร้บัความนิยมหรอืข่าวเหตุการณ์ที�อยู่ในความสนใจของ

กระแสสงัคมมาสรา้งสรรค์เป็นสินคา้หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื�อสนองตอบต่อความต้องการของผูบ้รโิภค และเพิ�ม

ศกัยภาพในการหารายไดข้องบรษิทั  รวมทั �ง ยงัเป็นการสรา้งเสรมิชื�อเสยีงและภาพลกัษณ์อนัดขีองบรษิทั  ใหเ้ป็นที�รูจ้กัของ

กลุ่มผูช้มและลูกคา้เป้าหมายไดก้วา้งขวางมากขึ�น โดยลกัษณะสนิคา้  บรกิาร หรอืกจิกรรมที�บรษิทั ที�ไดด้าํเนินการจดัใน     

ปี 2559 ไดแ้ก่ 

 

ลกัษณะสินค้าหรือบริการ รปูแบบ 

 การจดักจิกรรมพเิศษ - การจัดส ัมมนาระดับชาติ 10  เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่  AEC     

เพื�อยกระดบัการคา้และการลงทุน ขบัเคลื�อนเศรษฐกจิของประเทศ 

- การจดักจิกรรม Nation Bike Thailand 2016 ชวนป ั �นทั �วไทย ปี 3 รณงรงค์

ประเทศไทยสูเ่มอืงจกัรยาน 

 

การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจสื�อโทรทศัน์ 

1) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 ปี 2559 เป็นปีที�ธุรกจิสื�อโทรทศัน์มกีารแข่งขนัรุนแรง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิที�มกีารเตบิโตตํ�า เมด็เงนิโฆษณา

ผา่นสื�อทวีตีดิลบ 18 เปอรเ์ซน็ต์ ผา่นสื�อ ทวีดีจิทิลัตดิลบ 3 เปอรเ์ซน็ต ์  และมผีูป้ระกอบการในตลาดจาํนวนมาก  ทวีดีจิทิลั 

24 ช่อง ทวีดีาวเทยีม  เคเบลิทวี ี และทวีอียูบ่นแฟลตฟอรม์ออนไลน์ ขณะที�การกา้วสูปี่ที� 3 ของธุรกจิ ทวีดีจิทิลั ตอ้งปรบัตวั

คอ่นขา้งมาก หลงัจากเมื�อปี 2558 มผีูป้ระกอบการ ถอดใจ ประกาศยุตกิารออกอากาศไปแลว้ 2 ช่อง คอื ช่องไทยทวี ีและ 

ช่องโลก้า ทําให้คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ (กสท.) มีมติเพกิถอนใบอนุญาตช่อง"ไทยทวี ี

และโลกา้"  มผีลตั �งแต่วนัที� 4 กุมภาพนัธ ์2559 พรอ้มระบุใหช้าํระเงนิคา้งประมลู 1.6 พนัลา้นบาท ภายใน 30 วนั  

 ผูป้ระกอบการทวีดีจิทิลัที�เหลืออกี 22 ช่อง ยงัคงเดนิหน้าดว้ยความพยายามพฒันาคอนเทนท์ ใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของผูช้ม สรา้งจุดแขง็ สรา้งแบรนดข์องช่องใหช้ดัเจนยิ�งขึ�น ทั �งช่องขา่ว ช่องวาไรตี� ช่องความละเอยีดคมชดัสงู และ

ช่องเดก็ 

 แต่ด้วยเม็ดเง ินที�จํากัด รายได้จากการโฆษณายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที�ต้นทุนค่าใบอนุญาต

ประกอบการทีวดีจิิทลั ยงัคงเดินหน้าตามสญัญา เป็นภาระหนักสําหรบัผู้ประกอบการทีวทีุกราย จนทําใหเ้กิดกระแส      

การเทคโอเวอร ์การร่วมทุนของผูป้ระกอบการทวีดีจิิทลั และการเปิดรบันายทุนใหม่ ออกมาหลายช่อง เป็นการปรบัตวั        

ทั �งในเรื�องการเงนิ ขณะเดยีวกนักต็อ้งปรบัตวัในดา้นการผลติเนื�อหาคอนเทนท์ ใหต้อบโจทยผ์ูบ้รโิภคควบคูก่นัไปดว้ย  
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 ในขณะที�ผู้ประกอบการทวีีตอ้งปรบัตวั ยงัมปีจัจยัลบจากภาพรวมโฆษณาในปี 2559 ที�มมีูลค่าตลาดรวมลดลง    

โดยอุตสาหกรรมสื�อโฆษณาปี 2559 ปิดยอดดว้ยมูลค่า 1.07 แสนล้านบาท ตดิลบถงึ 11.69% เมื�อเทยีบกบัปี 2558          

ซึ�งอตุสาหกรรมนี�มมีลูคา่ 1.41 แสนลา้นบาท เตบิโต 3.5%  

 

ภาพรวมโฆษณาปี’59 ติดลบ 11%  

 ขอ้มลูจากบรษิทันลีเสน็ ประเทศไทย จํากดั รายงานการใช้งบโฆษณาผ่านสื�อปี 2559 มมีูลค่า 107,896 ลา้นบาท 

ตดิลบ 11.69% โดยกลุ่มสื�อที�อยูท่ ี�ภาวะตดิลบ ประกอบดว้ย ทวีอีนาลอ็ก มลูค่า 47,121 ลา้นบาท ตดิลบ 17.92%, ทวีดีจิทิลั 

มูลคา่ 20,393 ลา้นบาท ตดิลบ 2.57%, เคเบลิ/ทวีดีาวเทยีม มูลค่า 3,495 ลา้นบาท ตดิลบ 42.28% โฆษณาสื�อวทิยุ มูลค่า 

5,262 ลา้นบาท ตดิลบ 7.28%, หนังสอืพมิพ์ มูลค่า 9,843 ล้านบาท ตดิลบ 20.12% , นิตยสารมูลค่า 2,929 ลา้นบาท      

ตดิลบ 31.37% 

 กลุ่มสื�อที�งบโฆษณา “เตบิโต” ประกอบไปดว้ย โฆษณาในโรงภาพยนตร ์มูลค่า 5,445 ลา้นบาท เตบิโต 6.08% ,

ป้ายโฆษณา มูลค่า 5,665 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 35.20% , สื�อเคลื�อนที� (transit) มูลค่า 5,311 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 18.39% , 

อนิสโตร ์มลูคา่700 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 8.53% และอนิเทอรเ์น็ต มลูคา่ 1,731 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 63.61% 

 

ภาพรวมการใช้งบโฆษณาปี 2559 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ประเภท มลูคา่/ล้านบาท เปลี�ยนแปลง% (เทียบปี 2558)  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ทวีอีนาลอ็ก  47,121 -17.92% 

 ทวีดีจิทิลั  20,393   -2.57%  

 เคเบลิ/ทวีดีาวเทยีม   3,495    -42.28%  

 วทิย ุ 5,262     -7.28% 

 หนงัสอืพมิพ ์ 9,843  -20.12%  

 นิตยสาร 2,929  -31.37% 

 สื�อในโรงภาพยนตร ์ 5,445 6.08%  

 ป้ายโฆษณา                    5,665 35.20%  

 สื�อเคลื�อนที�                     5,311 18.39%  

 อนิสโตรม์เีดยี                    700                                   8.53%  

 อนิเทอรเ์น็ต                    1,731   63.61% 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที�มา :  นีลเสน็ ประเทศไทย  

 สาํหรบังบโฆษณาผ่านสื�อเดอืน ธ.ค.2559 เทยีบช่วงเดยีวกนักบัปี 2558 มมีูลค่า 9,552 ลา้นบาท ตดิลบ 2.82%  

ซึ�งเป็นอตัราลดลงที�ดทีี�สุดในไตรมาส4 ปีก่อน เมื�อเทยีบกบัเดอืน ต.ค. มมีูลค่า 5,616 ล้านบาท ตดิลบ 45.18% และ      

เดอืนพฤศจกิายนมมีลูคา่ 6,110 ลา้นบาท ตดิลบ 42.66% 

 นายไตรลุจน์ นวะมะรตัน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี�และธุรกิจสื�อแห่งประเทศไทย (MAAT) เปิดเผยว่า

อุตสาหกรรมโฆษณาปี 2559 เดอืน ธ.ค. มทีศิทางฟื�นตวัจากการกลบัมาใชง้บโฆษณาของกลุ่มสนิคา้เทศกาลในช่วงโคง้

สดุทา้ย หลงัจากชะลอตวัในเดอืน ต.ค.-พ.ย.2559 
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สมาคมมีเดียฯประเมินปี 2560 เศรษฐกิจจะคอ่ยๆ กลบัมาดีขึ�นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรฐับาล ผ่านโปร

เจคต่างๆ และการผ่อนคลายของสถานการณ์บา้นเมือง ทาํให้บริษทัต่างๆ จะกลบัมาใช้งบโฆษณาเพิ�มขึ�น ส่งผลให้

อตุสาหกรรมโฆษณาเติบโตราว 3-5% ในทิศทางเดียวกบัจีดีพี  

 ตวัเลขโฆษณาที�ลดลงสะทอ้นความเป็นไปของตลาด โดยเฉพาะตวัเลขการใชเ้มด็เงนิโฆษณาเดอืนต.ค. - พ.ย. 2559 

นีลเสน็ ประเทศไทย รายงานยอดตดิลบมากถงึ 40% ปจัจยัสาํคญัที�ทาํใหย้อดการใชส้ ื�อโฆษณาปรบัลดลงมาก ส่วนหนึ�งมา

จากกรณีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชเสดจ็สวรรคต ทาํใหส้ ื�อต่างๆ ปรบัรปูแบบการนําเสนอช่วงถวาย

ความอาลยั ยอดการใชส้ ื�อโฆษณาจงึชะงกัไปชั �วคราว บรรยากาศตลาดโฆษณาตลอดไตรมาส 4/2559 จงึเป็นไปอย่างเงยีบ

เหงา 

 อย่างไรก็ตาม นางสาวปทัมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จดัการ มายด์แชร์ เอเยนซเีครอืข่ายด้านการตลาดและ     

การสื�อสาร ระบุว่า ตวัเลขการใชเ้ม็ดเงนิโฆษณาเดอืน ธ.ค.2559  มแีนวโน้มดขีึ�น เมื�อเทยีบกบัเดอืน ต.ค.-พ.ย.2559          

โดยบรรยากาศตลาดคอ่ยๆ ปรบัตวัดขีึ�น  

 แม้ภาพรวมโฆษณาจะมีมลูค่าลดลง แต่กพ็บว่าสื �อทีวีทุกประเภทยงัครองส่วนแบ่งงบโฆษณาสูงสุด 68% 

เพิ�มขึ� นจากปีที �ผ่านมาอยู่ที � 66% ทั �งนี�  เนื�องจาก“ทีวีดิจิทลั” มีฐานผู้ชมเพิ �มขึ� นต่อเนื�อง และสามารถปรบัราคา    

ค่าโฆษณาขึ�นมาสู่ระดบั แสนบาทต่อนาที  

ช่อง “ทอ็ป5” ทีวีดิจิทลัขึ�นราคา 

  ในปี 2559 ที�ผา่นมา จํานวนผูช้มทวีทุีกประเภทมยีอดรวม 33.3 ลา้นคนต่อวนั โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูร้บัชมช่องฟรทีวีี

รายเดมิ 27.1 ลา้นคนต่อวนั ลดลงจาก 30.6 ลา้นคนต่อวนัในปี 2557 ขณะที�กลุ่มผูร้บัชมทวีดีจิทิลัม ี 24.9 ลา้นคนต่อวนั 

เพิ�มขึ�นจาก 12 ลา้นคนต่อวนัในปี 2557 จากแนวโน้มดงักล่าว ถอืว่าฐานผูช้มฟรทีวีรีายเดมิ จาก 6 ช่องหลกั และฐานผูช้ม

ทวีดีจิทิลั 22 ช่องใหม่ มสีดัสว่นผูช้มปรบัมาใกลเ้คยีงกนัมากขึ�น นางสาวพเยาว ์ธรรมธรีสนุทร หวัหน้าฝา่ยวางแผนกลยุทธ์

การซื�อสื�อโทรทศัน์ มายดแ์ชร ์ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากจาํนวนผูช้มทวีดีจิทิลัที�เพิ�มขึ�นต่อเนื�อง นับตั �งแต่ออกอากาศในปี 

2557 ถงึปจัจุบนั ส่งผลใหช่้องที�ครองเรทติ�งทอ็ปไฟว ์หรอืช่องที�ไดร้บัความนิยมสงูสุด 5 อนัดบัแรก เช่น เวริค์พอยท์ โมโน 

ช่อง 8 ช่องวนั ประกาศขึ�นราคาโฆษณาในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ที�มเีรทติ�งสงูขึ�นอกี 10-20% จะส่งผลใหเ้มด็เงนิโฆษณาทวีี

ดจิทิลัในปี 2560 มแีนวโน้มเพิ�มขึ�นจากมลูคา่ 2 หมื�นลา้นบาทในปี 2559 มาเป็น 3 หมื�นลา้นบาท หรอืเตบิโตขึ�นประมาณ  48%  
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 เม็ดเงินโฆษณาช่องทีวีดิจิทัลกว่า 2 หมื�นล้านบาทในปี 2559 เป็นเม็ดเงินที�กระจายเข้าสู่กลุ่ม

ผู้ประกอบการทีวีดิจิทลัที�มีเรตติ�งใน 5 อนัดบัแรกถึง 70% ส่วนฟรีทีวีรายเดิม ยอดโฆษณาปี 2559 มูลค่าอยู่ที�       

4.8 หมื�นล้านบาท เติบโต 2.3%  โดยช่อง 3 และช่อง 7 ครองเมด็เงินไว้ราว 85% ของตลาด 

 ความเปลี�ยนแปลงของธุรกจิทวีปีรากฏภาพชดัเจน สอดคลอ้งกบัการประเมนิจากศูนยว์จิยักสกิรไทยที�คาดว่า 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื�อโทรทศัน์ไทย หลงัจากมทีวีดีจิทิลัแลว้ จะมคีวามเปลี�ยนแปลงที�ส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรม

สื�อโทรทศัน์ โดยเริ�มจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมสื�อโทรทศัน์ จะมคีวามเขม้ขน้ขึ�น จากการเขา้มาของผูป้ระกอบการราย

ใหมท่ี�หลากหลาย การที�อุตสาหกรรมสื�อโทรทศัน์ไทย มฟีรทีวีชี่องบรกิารธุรกจิเพิ�มเป็น 24 ช่อง นับว่าเป็นการเพิ�มโอกาส

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัสื�อโทรทศัน์หน้าใหม ่เพื�อเขา้สูส่ ื�อฟรทีวีทีี�ยงัคงเป็นแพลตฟอรม์ที�ครองฐานคนดมูากที�สดุ 

 ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์รายใหญ่ที�มศีกัยภาพทางดา้นเงนิทุน จะมโีอกาสเขา้มาเป็นหนึ�งในผูใ้หบ้รกิารช่องรายการได ้

หรือแม้แต่ผู้ประกอบการในธุรกิจสื�ออื�นๆ อย่างสื�อสิ�งพิมพ์ ที�มีความต้องการปรับรูปแบบธุรกิจสู่ธุรกิจบรอดคาสต์              

กม็โีอกาสเขา้มาประมลูช่องบรกิารธุรกจิ เพี�อเป็นผูใ้หบ้รกิารช่องรายการในแพลตฟอรม์ฟรทีวีไีดเ้ช่นกนั  

 ขณะเดยีวกนั ธุรกจิใหบ้รกิารผลติรายการโทรทศัน์ขนาดเลก็ ที�มศีกัยภาพและความเชี�ยวชาญดา้นการผลติรายการ

ที�มคีุณภาพ กจ็ะมโีอกาสผลติรายการโทรทศัน์เพื�อป้อนสู่ฟรทีวีไีดม้ากขึ�น ส่งผลใหก้ารแข่งขนัในอุตสาหกรรมสื�อโทรทศัน์   

มคีวามเขม้ขน้มากขึ�น 

 ธุรกจิสื�อมกีารเชื�อมโยงกนัมากขึ�นในหลายแพลตฟอรม์ จากการเขา้มาของผูป้ระกอบการที�หลากหลาย โดยเฉพาะ

จากธุรกิจสื�ออื�นๆ อย่างสื�อสิ�งพมิพ ์จะทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงของธุรกจิสื�อ ในลกัษณะที�มี การเชื�อมโยงกนัมากขึ�น        

ในหลายแพลตฟอรม์ เช่น เนื�อหาข่าวเดยีวกนั 1 รายการ จะถูกกระจายสู่หลายสื�อดว้ยกนั ทั �งสื�อทวีดีจิทิลั สิ�งพมิพ ์หรอื     

บนอุปกรณ์สื�อสารอยา่งมอืถอื เป็นตน้ 

 

ยกระดบัคณุภาพธรุกิจโทรทศัน์ 

 ความต้องการรายการโทรทศัน์ และคุณภาพของรายการสงูขึ�น จากจํานวนช่องฟรทีวีทีี�มมีากขึ�น การที�มีจํานวน

ช่องบรกิารธุรกจิ ซึ�งเป็นฟรทีวีเีพิ�มขึ�นจาก 6 ช่องเป็น 24 ช่อง ประกอบกบัตามหลกัเกณฑข์องกสทช.ที�ระบุใหผู้ป้ระกอบการ

ช่องรายการที�ชนะการประมลู ตอ้งออกอากาศช่องทวีดีจิทิลัภายใน 30 วนั หลงัจากไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการ ย่อมทํา

ใหผู้ป้ระกอบการช่องรายการต่างๆ ต้องแสวงหารายการโทรทศัน์ใหพ้รอ้มและเพยีงพอต่อการออกอากาศ ทําใหต้อ้งจดัหา

โดยการซื�อลขิสทิธิ �รายการ โทรทศัน์ไม่วา่จะเป็นละครซรี ี�ย ์หรอืรายการวาไรตี� จากต่างประเทศ หรอืจดัหาจดัจา้งบรษิทัผลติ

รายการในประเทศ สง่ผลใหค้วามตอ้งการรายการโทรทศัน์ มแีนวโน้มเตบิโตสงู ในช่วงแรกของการ  เปลี�ยนผา่นสู่ยุคทวีดีจิทิลั 

 เกดิการแข่งขนัในเชงิคุณภาพของเนื�อหารายการโทรทศัน์ เพื�อแย่งชงิคนด ูจากการเตบิโตอย่างกา้วกระโดดของ

อุตสาหกรรมเคเบิ�ลทวี ีและทวีดีาวเทียมในช่วงที�ผ่านมา ทําใหเ้กดิช่องรายการมากกว่า 200 ช่อง บนเคเบิ�ลทวี ีและทวีี

ดาวเทยีม และหลงัจากเกดิทวีดีจิทิลั ซึ�งมบีรกิารธุรกจิฟรทีวีเีพิ�มเป็น 24 ช่อง จะทาํใหค้นดมูทีางเลอืกในการรบัชม รายการ

โทรทศัน์ตามความสนใจของตนเองมากขึ�น โดยคนดูที�มีจํานวนเท่าเดิมจะถูกกระจายตัวไปรบัชมรายการโทรทัศน์          

ตามแพลตฟอรม์ต่างๆ 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เมื�อคนดูมีทางเลือกในการรบัชมรายการโทรทัศน์มากขึ�น จากช่องรายการ               

ที�หลากหลาย จะทําใหเ้กิดการแข่งขนัในเชงิคุณภาพของรายการโทรทศัน์ โดยคาดว่า รายการโทรทศัน์ในยุคทวีดีจิิทลั      

จะมีลกัษณะที�แปลกใหม่ แตกต่าง และมีคุณภาพสูงขึ�น เนื�องจากผู้ประกอบการจะต้องคดัสรรเนื�อหารายการโทรทศัน์         

ที�น่าสนใจและโดดเดน่ เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการและดงึดดูสายตาคนดใูหไ้ดม้ากที�สดุ 
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เปิดโอกาสผู้ประกอบการรายเลก็  

 การเปลี�ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กที�มีความพร้อมและความเชี�ยวชาญ               

ในการประกอบธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัสื�อโทรทศัน์ เพื�อเขา้มาแขง่ขนัในสื�อฟรทีวี ีที�จะมคีวามเขม้ขน้ขึ�น โดยศูนย์วจิยักสกิรไทย 

คาดว่า ผูป้ระกอบการธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัสื�อโทรทศัน์รายเลก็ ที�จะไดร้บัอานิสงสใ์นช่วงการเปลี�ยนผ่านสู่ยคุทวีดีจิทิลั มดีงันี� 

 ธุรกจิใหบ้รกิารผลติรายการโทรทศัน์ และธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องกบัการผลติรายการโทรทศัน์ การมชี่องรายการเพิ�มขึ�น

จากการเกิดทีวีดจิิทลัในปี 2557 ย่อมเป็นปจัจยัผลักดนัหลัก ที�ทําให้ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์มีการเติบโตอย่าง           

ก้าวกระโดด เนื�องจากเวลาในการออกอากาศมเีพิ�มมากขึ�น ทําให้ผูป้ระกอบการช่องรายการทีวดีจิิทัลต่างๆ ต้องจดัหา

รายการโทรทศัน์เพื�อใหเ้พยีงพอต่อการออกอากาศ 

 จุดเปลี�ยนนี�เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ขนาดเล็ก ที�เคยมุง่เสนอผลงานรายการโทรทัศน์

ป้อนเขา้สูแ่พลตฟอรม์เคเบิ�ลทวีแีละทวีดีาวเทยีมเดมิ เพื�อผลติรายการโทรทศัน์ ป้อนเขา้สู่แพลตฟอรม์ฟรทีวี ีที�ยงัคงมฐีาน

คนดูอยู่มาก ทั �งนี�  จากความต้องการรายการโทรทัศน์ เพื�อป้อนเข้าสู่ช่องฟรีทีว ีที�มีมากขึ�น จะเปิดโอกาสทางธุรกิจ             

ที�เกี�ยวเนื�องกบัการผลติรายการโทรทศัน์ ที�สว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กดว้ยเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นธุรกจิใหเ้ช่าสตดูโิอ 

อุปกรณ์การถ่ายทาํรายการ เสื�อผา้นกัแสดง และธุรกจิการใหบ้รกิารการตดัต่อภาพและเทคนิคพเิศษ เป็นตน้ 

 ธุรกจิเอเจนซี�โฆษณาและโปรดกัชั �นเฮ้าส์ การเกดิทวีดีจิิทลัในรูปแบบฟรทีวีกีว่า 24 ช่อง จะทําใหอุ้ตสาหกรรม

โฆษณาบนสื�อฟรทีวี ีกลบัมาคกึคกัอกีครั �ง เนื�องจากช่วงเวลาสาํหรบัการโฆษณาจะมมีากขึ�น และอตัราค่าเช่าเวลาโฆษณา 

ที�คาดว่าจะลดลงจากจํานวนช่องฟรทีวีทีี�มมีากขึ�น ทาํใหเ้จ้าของผลติภณัฑ์รายใหม่ รวมถงึเจ้าของ ผลติภณัฑ์รายเลก็เดมิ    

ที�เคยกระจุกตวัลงโฆษณาในช่องเคเบิ�ลทวีแีละทวีดีาวเทยีม มโีอกาสมาลงโฆษณาในฟรทีวีมีากขึ�น  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�มา : มายดแ์ชร ์ 

 

 เมื�อความตอ้งการ โฆษณาบนสื�อฟรทีวีมีมีากขึ�น ธุรกจิเอเจนซี�โฆษณา รวมถงึธุรกจิโปรดกัชั �นเฮ้าสท์ี�รบัจา้งผลติ

หนังโฆษณาและงานดา้นกราฟฟิค หรอืเทคนิคพเิศษ ซึ�งธุรกจิดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดเลก็ กจ็ะมโีอกาสสรา้งรายได้

จากการเตบิโตของอุตสาหกรรมโฆษณาบนสื�อโทรทศัน์ 
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ส่งผลดีธรุกิจต่อเนื�องทีวีครบวงจร  

 นอกจากนี�ยงัส่งผลถึงธุรกิจจัดจําหน่ายเครื�องรบัโทรทศัน์ดจิิทลั และกล่องรบัสญัญาณดจิิทลั (Set-Top-Box)       

ซึ�งการรบัชมทวีรีะบบดจิทิลัภาคพื�นดนินั �น ผูบ้รโิภคจําเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์รบัสญัญาณดจิทิลั ไม่ว่าจะเป็นเครื�องรบัโทรทศัน์  

ที�มีจูนเนอร์ระบบดิจิทัลแบบ DBV-T2 ในตัว หรอืกล่องรบัสัญญาณดิจิทลั จึงนับเป็นโอกาสสําหรบัผู้ประกอบการ             

ที�เป็นผูจ้ดัจําหน่ายเครื�องรบัโทรทศัน์ดจิทิลั และกล่องรบัสญัญาณดจิทิลั เพื�อรองรบัความต้องการของผูบ้รโิภคที�คาดว่า     

จะสงูขึ�นในช่วงการเปลี�ยนผา่นสูร่ะบบทวีดีจิทิลัดงักล่าว 

 

 คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ (กสทช.)  ไดม้กีารทยอย

รบัรองมาตรฐาน และอนุญาตใหจ้ดัจําหน่ายเครื�องรบัโทรทศัน์รุ่นใหม่ ที�มจูีนเนอรร์ะบบดจิทิลัแบบ DBV-T2 ในตวั รวมถงึ

กล่องรบัสญัญาณดจิทิลั ซึ�งทําใหก้ลุ่มผู้บรโิภคมคีวามเชื�อมั �นในการตดัสนิใจซื�อเครื�องรบัโทรทศัน์ หรอืกล่องรบัสญัญาณ

ดจิทิลัมากขึ�น เพื�อเตรยีมพรอ้มสําหรบัการรบัชมทวีดีจิทิลั และยงัทําใหผู้ป้ระกอบการที�เป็นผู้จดัจําหน่าย สามารถทํา

การตลาดเพื�อกระตุน้ยอดขายไดอ้ย่างเตม็ที� เช่น การใหค้ปูองส่วนลด การผ่อนนานโดยปราศจากดอกเบี�ย หรอืแมแ้ต่การ

ขายเครื�องรบัโทรทศัน์ระบบอะนาล็อกพ่วงไปกบัการขายกล่องรบั สญัญาณระบบดจิิทลั เพื�อเป็นการระบายเครื�องรับ

โทรทศัน์รุ่นเก่าในสต๊อกดว้ย 

 

 นอกจากนี� ธุรกจิทวีโีฮมชอ้ปปิ�ง การที�มชี่องรายการบนฟรทีวีเีพิ�มขึ�น นับเป็นโอกาสทางธุรกจิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ

ธุรกจิทวีโีฮมชอ้ปปิ�ง ที�ใช้ส ื�อโทรทศัน์เป็นช่องทางสําคญัในการทําตลาด เนื�องจากผูป้ระกอบการจะมชี่องรายการ สําหรบั    

ทาํการตลาดผ่านรายการโทรทศัน์ หรอืสปอตโฆษณาเพื�อเสนอขายสนิคา้และบรกิารบนช่องฟรทีวีไีดม้ากขึ�น  

 

 กลุ่มบรโิภคส่วนใหญ่กว่า 60% ยงันิยมรบัชมช่องรายการโทรทศัน์ในรปูแบบฟรทีีว ีจึงเป็นการเพิ�มโอกาส          

ใหผู้บ้รโิภค เปิดมาพบรายการโทรทศัน์หรอืสปอตโฆษณาที�มกีารเสนอขายสนิคา้ และบรกิารไดบ้่อยขึ�น จากจํานวนช่อง    

ฟรทีวีที ี�เพิ�มมากขึ�น ทําใหต้้นทุนในการทําการตลาดผ่านสื�อโทรทศัน์ถูกลง ย่อมส่งผลใหผู้ป้ระกอบการธุรกจิโฮมช้อปปิ�ง

ขนาดเลก็ มโีอกาสเขา้มาทาํการตลาดผา่นสื�อโทรทศัน์มากขึ�น 
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2) การตลาด 

กลยทุธ์การดาํเนินธรุกิจสื�อโทรทศัน์ 

บรษิทัมกีลยทุธก์ารดาํเนินธุรกจิและกลยทุธ์การแขง่ขนัสาํหรบัธุรกจิสื�อโทรทศัน์และธุรกจิที�เกี�ยวเนื�องดงันี� 

 สร้างความเป็นผูนํ้าในการเป็นสถานีข่าวอนัดบั 1 ในทกุกลุ่มเป้าหมายและทกุพื�นที�การรบัชม  

 นับตั �งแต่วนั แรกของการออกอากาศในระบบดจิทิลัทวี ี( No.1 From Day 1) จากการสาํรวจของ AGN Neilsen 

Media Research เนชั �นทวี ีเป็นสถานีขา่วที�ไดร้บัความนิยมสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของสถานีขา่วในระบบดจิทิลั ภาคพื�นดนิ 

 จุดแข็งของสถานีคอืมีบุคคลากรที�เชี�ยวชาญมีประสบการณ์ และไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูช้มทุกวยั นับแต่       

ปี 2556 การที�บรษิัทไม่มีรายการในฟรทีวีเีป็นโอกาสในการนําบุคคลากรของบรษิทั มาเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้ับ   

สถานีมากยิ�งขึ�น   

 

 การพฒันาคณุภาพรายการอย่างต่อเนื�อง  

บรษิทั  มีนโยบายพฒันาคุณภาพรายการ โดยสรา้งรายการรูปแบบใหม่ๆ ในช่องเนชั �นทีว ีโดยขยายเวลาการ

ออกอากาศรายการขา่วใหเ้ร ิ�มวนัใหม่ตั �งแต่เวลา 05.30 - 08.00 น.วนัจนัทร ์- ศุกร ์ดว้ยรายการ “ข่าวขน้รบัอรุณ” รายการ  

วาไรตี�นิวสโ์ชว์  รายการไทม์ไลน์ สุทธชิยั หยุ่น รายการวเิคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์ที�เกดิขึ�นทั �วโลก ซึ�งผนึกกําลงัทีม

ข่าวต่างประเทศนําโดย สุทธิชยั หยุน่ รายการไลน์กนก วาไรตี�ของคนข่าวอารมณ์ดใีนมุมที�เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวกบั   

กนก รตัน์วงศส์กุล รายการไพรม์ไทม์กบัเทพชยั เป็นรายการข่าววเิคราะห์เจาะลกึ ข่าวเด่นและประเดน็ที�อยู่ในความสนใจ

ของประชาชน โดยการวิเคราะห์จากคนข่าวมืออาชีพ เทพชยั หย่อง และทพับรรณาธิการข่าวเครอืเนชั �น สร้างความ

แขง็แกร่งใหก้บัการวเิคราะหข์า่วในรปูแบบที�เขา้ใจงา่ย และแตกต่างหลากหลาย  

ในดา้นบคุลากร เนชั �นทวี ีไดท้าํการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทมีผูป้ระกาศ เพื�อการเป็นผูส้ ื�อข่าวและผูป้ระกาศข่าว

มอือาชพี รวมทั �งการจดัโครงการสานฝนัผู้ประกาศ เพื�อเสาะหาผูป้ระกาศรุ่นใหม่เขา้มาเป็นผูส้ ื�อข่าวและผู้ประกาศข่าว    

อยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ                  

 นอกจากการพฒันาดา้นเนื�อหาแลว้ในทางเทคนิคยงัไดม้กีารลงทุนสรา้งสตูดโิอใหม่  @ The Coast  สี�แยกบางนา  

เป็นสตูดิโอ 4 มิต ิ  ใหเ้ป็นสตูดิโอที�สามารถรองรบัการผลิตรายการทั �งรายการสดและรายการเทป รวมถึงเป็นสถานที�       

จดักจิกรรมควบคูไ่ปกบักจิกรรมของสถานีและรายการต่างๆ   

 

 การเป็นผู้นําด้านโซเชียลมเีดีย เพื�อสร้างการมส่ีวนร่วมของผู้ชม 

บรษิทัยงัใหค้วามสําคญัต่อการนําโซเชยีลมเีดยีรูปแบบใหม่ๆมาใช้ในการสรา้งการมสี่วนร่วมของผู้ชมผ่านทาง

หน้าจอโทรทศัน์และในเวบ็ไซต์ เป็นผู้บุกเบกิและรเิริ�มการใช้ทวติเตอร์ เฟซบุ๊ค และแฮชแทก โดยกําหนดหวัขอ้ที�อยู่ใน  

ความสนใจของผูช้มเละเชิญชวนใหผู้ช้มแสดงความคดิเหน็ผ่านทางโซเชียลมเีดยีรปูแบบต่างๆ จนเป็นที�ยอมรบัว่าพธิกีร 

และผูส้ ื�อขา่วของสถานีมแีฟนคลบัในโลกโซเชยีลมเีดยีรวมกนัสงูสดุในกลุ่มขา่ว   

 

 การกาํหนดอตัราค่าโฆษณาที�เหมาะสม  

บรษิทัมนีโยบายกําหนดอตัราค่าโฆษณาช่องรายการหรอืรายการโทรทศัน์ต่างๆ ใหม้คีวามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย  

คอื คุ้มค่าต่อลูกคา้ผูล้งโฆษณา เพื�อรกัษาความสมัพนัธ์อนัดใีนระยะยาว รวมถึงเป็นอตัราที�บรษิัทสามารถดํารงอยู่และ

แขง่ขนัในธุรกจิได ้ ซึ�งการกาํหนดอตัราคา่โฆษณา บรษิทัจะพจิารณาจากความนิยมของรายการ ช่วงเวลาในการออกอากาศ 

และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่โฆษณาของผูป้ระกอบการอื�นในธุรกจิเดยีวกนั  เช่นเดยีวกนักบัการกาํหนดราคาสนิคา้หรอืบรกิาร

ของธุรกจิเกี�ยวเนื�อง  
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 การขายเวลาโฆษณาเจาะจงเป็นรายการ 

นอกจากการขายแบบแพคเกจ ที�บรษิทัใช้เป็นรปูแบบหลกัของการโฆษณาที�ใชม้าตั �งแต่เริ�มเปิดสถานี ทางบรษิทั 

เห็นศักยภาพของรายการหลายๆรายที�ได้รบัความนิยมสูงและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ได้หลากหลายรูปแบบ           

ทั �งการขายนาทโีฆษณา การขาย TIE-IN ในรายการ และการจดักจิกรรมรว่มกบัรายการ จงึเพิ�มรปูแบบการขายแบบเจาะจง

รายการใหม้จีาํนวนมากขึ�น เช่น รายการข่าวขน้รบัอรณุ รายการขา่วขน้คนเนชั �น รายการเก็บตกจากเนชั �น รายการไทมไ์ลน์ 

สุทธิชัย หยุน่ รายการ ไลน์กนก เป็นต้น ซึ�งรายการเหล่านี�มีอตัราค่าโฆษณาและรายได้สูงกว่าค่าเฉลี�ยของสถานี          

เป็นอกีช่องทางในการเพิ�มรายไดส้รา้งมลูค่าเพิ�มใหก้บัรายการนอกจากการขายแบบแพคเกจที�มอียูเ่ดมิ      

 

 การให้บริการทางการตลาดในลกัษณะการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ  

จากขอ้ไดเ้ปรยีบของบรษิทั  ที�มีช่องทางในการแพร่ภาพรายการโทรทศัน์ที�หลากหลาย ทั �งสถานโีทรทศัน์ฟรทีวี ี

เคเบลิทวี ีทวีดีาวเทยีม เวบ็ไซด ์โทรศพัทเ์คลื�อนที� ประกอบกบัสื�อประเภทอื�นๆ ที�บรษิทั ม ีทาํใหบ้รษิทั สามารถใหบ้รกิาร

ทางการตลาดในลกัษณะการสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการ ดว้ยการทําการตลาดสนิคา้หรอืบรกิารผ่านสื�อหลายรูปแบบ    

ในเวลาเดียวกันเพิ�มขึ�น โดยบริษัท มีความพร้อมทั �งด้านเครื�องมืออุปกรณ์และทีมงานที�จะให้บริการอย่างครบวงจร        

ตั �งแต่การผลิตสื�อโฆษณาที�มีคุณภาพน่าสนใจ การวางแผนการใช้สื�อใหเ้หมาะสมกบังบประมาณและตรงกลุ่มเป้าหมาย 

รวมถงึการนําเสนองานโฆษณาสู่สาธารณชนผ่านสื�อต่างๆ ของบรษิทั   

ในปี 2559 บรษิทัไดเ้พิ�มการดาํเนินกจิกรรมทางการตลาดร่วมกบักลุ่มผูช้มโดยตรง  เช่น กจิกรรม Nation Bike 

Thailand ที�ดาํเนินการจดักิจกรรมไปทุกภาคของประเทศไทย ในแต่ละคร ั �งที�จดักจิกรรมไดร้บัความนิยม มผีูเ้ขา้รว่มงาน

จาํนวนมากเท่ากบับรษิทัไดเ้พิ�มกลุ่มมากขึ�นตาม    

 

 การมทีีมขายที�มีประสิทธิภาพ 

บรษิทัมีทมีขายโฆษณาที�มคีวามเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการขายโฆษณา ในรูปแบบ Branded Content  

หลากหลายรปูแบบ และโฆษณาที�ออกอากาศในช่วงคั �นต่อรายการ (Loose Spot)   

 

 กลุ่มเป้าหมายทางธุรกจิของธุรกจิสื�อโทรทศัน์ 

 สถานีโทรทศัน์ของบรษิทั และรายการโทรทศัน์ที�รว่มผลติกบัสถานโีทรทศัน์ฟรทีวี ี มกีลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ดงันี� 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

-   บรษิทัตวัแทนโฆษณา (Advertising Agency) คอื บรษิทัที�ใหบ้รกิารวางแผนการโฆษณาและจดัสรรเวลาโฆษณา

ใหก้บัลกูคา้ที�เป็นเจา้ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารต่างๆ โดยลูกคา้ในกลุ่มนี�จะซื�อเวลาโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์กบับรษิทั

ในลกัษณะเป็นชุด (Package) หลายรูปแบบในหลายรายการ และหลายช่วงเวลา โดยเป็นการซื�อล่วงหน้าและมรีะยะเวลา

การซื�อนาน ตั �งแต่ 1 เดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ปี  

 

-   บรษิทัที�เป็นเจา้ของสนิคา้โดยตรง ไดแ้ก่ บรษิทัทั �วไปที�กาํหนดแนวทางโฆษณาและประชาสมัพนัธไ์ดเ้อง  โดยบรษิทั

เหล่านี�จะตดิต่อซื�อเวลาโฆษณา  หรอืรว่มดาํเนินกจิกรรมทางการตลาดกบับรษิทัโดยตรง 
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 กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย   

ช่องรายการและรายการโทรทศัน์ของบรษิทั ในปี 2559  มกีลุ่มผูช้มเป้าหมายที�แตกต่างกนั ดงันี� 

สถานีโทรทศัน์/ รายการโทรทศัน์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 

สถานีขา่ว Nation TV 
ประชาชนทั �วไปที�ตอ้งการรบัรูข้า่วสารประจําวนัหรอืสนใจขอ้มลู

วเิคราะหเ์ชงิลกึ เพื�อใหท้นัต่อสถานการณ์ที�กาํลงัเกดิขึ�น 

รายการเรื�องเดน่เยน็นี� ช่อง 3 
ประชาชนทั �วไปที�ตอ้งการรบัรูข้า่วสารประจําวนั เพื�อใหท้นัต่อ

สถานการณ์ที�กาํลงัเกดิขึ�น 

รายการยิ�งถก กนกซกั ช่อง 9 
ประชาชนทั �วไป ที�ตอ้งการรบัรูข้า่วสารในรปูแบบ  การนําเสนอรายการ

แบบมสีาระและบนัเทงิ 

สําหรบักลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจเกี�ยวเนื�องของบรษิัท คอื กลุ่มผู้ชมประจําของช่องรายการหรอืรายการ

โทรทศัน์ของบรษิทัรวมทั �ง ประชาชนทั �วไปที�มคีวามตอ้งการใชส้นิคา้หรอืรบับรกิารของบรษิทั 

การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกจิสื�อโทรทศัน์ 

บรษิทัมฝีา่ยขายโฆษณาของตนเอง ซึ�งทาํหน้าที�ตดิต่อกบับรษิทัตวัแทนโฆษณาและบรษิทัเจา้ของสนิคา้โดยตรง   

ในรปูแบบ Branded Content และ Tie in หลากหลายรปูแบบ การผลติวดีทีศัน์แนะนําสนิคา้และองคก์ร โดยใชเ้ทคนิค     

การถา่ยภาพมมุสงู  ซึ�งกาํลงัเป็นที�นิยมแกล่กูคา้ตรงจาํนวนมาก และโฆษณาที�ออกอากาศในชว่งคั �นตอ่รายการ (Loose Spot)   

  สําหรบัธุรกิจเกี�ยวเนื�อง บรษิทัเป็นผู้จัดจําหน่ายสนิค้าและบรกิารต่างด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้สื�อของ    

บรษิทัและพนัธมติรทางธุรกจิเป็นช่องทางหลกัในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมถงึการใช้สื�อสงัคม

ออนไลน์ของทางสถานีและพธิกีร เพื�อช่วยเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดก้วา้งขวางมากที�สดุ  

 

 การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธุรกจิสื�อโทรทศัน์ 

1.) สถานีโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์ที�ร่วมผลิตกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี 

สถานีโทรทศัน์ของบรษิทัและรายการโทรทศัน์ที�รว่มผลติกบัสถานีโทรทศัน์ฟรทีวีหีรอืผูผ้ลติรายการภายนอก 

มปีจัจยัการผลติที�สาํคญั ไดแ้ก ่บคุลากร ฐานขอ้มลูขา่ว สถานที� และเครื�องมอือุปกรณ์ที�ใชใ้นการผลติ ทั �งนี� บรษิทั แบ่งรปูแบบ

การผลติและจดัหารายการออก เป็น 3 ประเภท ดงันี� 

1.1 รายการที�บรษิทัเป็นผูผ้ลติเอง 

 News  Programme 

     ฝา่ยขา่วทาํหน้าที�เป็นผูจ้ดัหาและผลติขา่วทั �งดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ อาชญากรรม สงัคม ศลิปวฒันธรรม เทคโนโลย ี 

สิ�งแวดล้อม  ต่างประเทศ  บนัเทงิ ภูมิภาค  เพื�อนําเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการคุยข่าว รายการสมัภาษณ์ข่าว  

รายการสนทนาและวเิคราะห์ข่าว  เป็นต้น  ซึ�งจะมกีารประชุมบรรณาธิการข่าวทุกสายข่าว  กําหนดทศิทางข่าวร่วมกนั   

กาํหนดชิ�นงานขา่วใหผู้ส้ ื�อขา่วไปทาํข่าว  พจิารณาคดัเลอืกข่าวที�มคีุณค่าน่าสนใจออกอากาศ  และตรวจสอบความถูกต้อง

ของเนื�อหาข่าว  ก่อนออกอากาศทกุครั �ง    

 

 Non  News  Programme 

 บรษิทั มฝีา่ยผลติและสรา้งสรรคร์ายการ  ทาํหน้าที�เป็นผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ประเภทอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการ

ขา่วและรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัขา่ว  ซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นรายการสาระความรู ้รายการวาไรตี�ไลฟสไตล ์และรายการสารคดสี ั �น

ในเรื�องที�เป็นประโยชน์ (Filler) ซึ�งแต่ละรายการ จะมผีูค้วบคมุรายการ (Producer) ทาํหน้าที�ควบคมุดแูลใหก้ารผลติรายการ

เป็นไปตามแผนงานที�ไดก้าํหนดไว ้
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1.2 รายการที�รว่มผลติกบัผูผ้ลติภายนอกและพนัธมติรสื�อ 

   บริษทัมีการตกลงร่วมผลิตรายการกับพนัธมิตรทางธุรกิจที�เป็นผู้ผลิตอิสระมืออาชีพ ซึ�งบริษัทจะคัดเลือก

บรษิทัผูผ้ลติภายนอกที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านและมีชื�อเสยีงเป็นที�ยอมรบัในวงการต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นรายการ

ประเภทสาระความรู้และวาไรตี�ไลฟ์สไตล์  โดยบรษิทัสามารถมสี่วนร่วมในการวางแนวคดิของรายการ เพื�อให้รายการ       

มเีนื�อหาและรูปแบบการนําเสนอที�สอดคล้องกบันโยบายสถานี รวมถงึเป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบคุณภาพรายการก่อนนํา   

แพรภ่าพออกอากาศต่อไป   

 

1.3 รายการที�ใหผู้ผ้ลติภายนอกเช่าเวลาออกอากาศ 

 ในปี  2559 สถานีโทรทศัน์ดจิติลัมกีารแข่งขนัสงูมาก  บรษิทัมนีโยบายไม่ขยายเวลาเช่าเพิ�มขึ�น บรษิทัพจิารณา

คดัเลอืกประเภทรายการใหห้ลากหลาย เพื�อใหส้ถานีไดม้รีายการครบทุกรส  ทุกรปูแบบ    

 

ปี 2559 ที�ผ่านมา เนชั �นทีวี มุ่งมั �นที�จะก้าวไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื�อง เพื�อรกัษาการเป็นผู้นําอนัดบัหนึ�ง             

ในสถานีโทรทศัน์กลุ่มขา่วและสาระในระบบดจิทิลั ภาคพื�นดนิ รวมถงึการจดัแผนพฒันาดา้นคอนเทนทแ์ละบุคคลากร ควบคู่

ไปกบัแผนการตลาดและการใหบ้รกิารทางการตลาดในลกัษณะการสื�อสารการตลาดเชงิบูรณาการกบัทมีขายโฆษณาที�มี

ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการขายโฆษณาหลากหลายรปูแบบ 

  

ธรุกิจสื�อวิทย ุ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการของธรุกิจสื�อวิทย ุ

บรษิทั ร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ดาํเนินการผลติรายการ เพื�อออกอากาศทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงมา 25 ปี 

โดยมรีายไดจ้ากการขายโฆษณา ซึ�งปี 2558 บรษิทั เป็นผูร้่วมผลติรายการ และข่าว เพื�อออกอากาศทางสถานีวทิยุระบบ 

FM. 2 สถานี และระบบ AM 1 สถานี ดงันี�   

 

FM.90.5 MHz. (สถานีวทิยุกรมการพลงังานทหาร) ภายใตช้ื�อ “มิติข่าว 90.5” เน้นผลติข่าวสั �นตน้ชั �วโมง ข่าวเศรษฐกิจ

กลางชั �วโมง และรายการวทิยุ ที�รายงานข่าวความเคลื�อนไหวของเหตุการณ์ที�น่าสนใจ ทั �งการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 

การตลาด ต่างประเทศ การวิเคราะห์ข่าวสําค ัญอย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์บุคคลในข่าว ดําเนินรายการโดย 

ผูด้าํเนินรายการมอือาชพี ผูด้าํเนินรายการชื�อดงัจาก Nation TV และผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น  

 

FM.102 MHz. (สถานีวทิยุ ขส.ทบ.กรมการขนส่งทหารบก) ภายใต้ชื�อ “คลื�นข่าวคุณภาพชีวิต” ผลิตรายการสาระความรู ้

การเมอืง เศรษฐกิจ และความเคลื�อนไหวต่างๆ ในสงัคมคนทํางาน แนววาไรตี�ไลฟ์สไตล์ ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

ชวีติประจาํวนัของคนวยัทาํงานขึ�นไป ดาํเนินรายการโดยผูด้าํเนินรายการคุณภาพ และผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 

 

ระบบ AM 1107 KHz. (สถานีวทิย ุมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ ผลติข่าวสั �นตน้ชั �วโมง ในรปูแบบสรปุสถานการณ์ข่าวและ

เหตุการณ์สาํคญั เน้นขา่วที�เกี�ยวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสว่นใหญ่และที�อยู่ในทอ้งถิ�น โดยมรีายละเอยีด ดงันี� 
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สถานีวิทย ุ
วนัและเวลาออกอากาศ / 

รศัมพืี�นที�ออกอากาศ 
ลกัษณะรายการ กลุ่มเป้าหมาย 

F.M. 90.5 MHz 

 

วนัจนัทร ์- วนัศุกร/์ 

เวลา 07.30 - 12.00 น. 

เวลา 13.00 - 17.00 น. 

และเวลา 19.30 - 20.00 น. 

 

วนัเสาร ์

เวลา 05.00 - 06.00 น. 

และเวลา 19.30 - 20.00 น. 

 

รศัมอีอกอากาศ : กรงุเทพฯ 

และปรมิณฑล, 

พระนครศรอียธุยา, ราชบุร,ี 

เพชรบุร,ี สพุรรณบุร,ี 

ฉะเชงิเทรา,  สมุทรสงคราม 

 

 

- รายงานขา่วความเคลื�อนไหวของ

เหตุการณ์ที�น่าสนใจ ทั �งดา้น

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 

การตลาด ต่างประเทศ รวมทั �ง

วเิคราะหข์า่วสาํคญัอยา่งเจาะลกึ 

และสมัภาษณ์บุคคลในข่าวใหญ่ที�

สาํคญั  

- รายงานขา่วสั �นเหตุการณ์สาํคญัที�

น่าสนใจ 

- รายงานขา่วสั �นทนัธุรกจิกลาง

ชั �วโมงที�น่าสนใจ 

- รายการสรุปขา่วกฬีาดงัจากทั �ว

โลก 

- สนทนาสุขภาพ กาย ใจ ใหเ้คลด็

ลบัดแูลตวัเอง ทั �งความงาม 

อาหารการกนิ และเหตุการณ์

ความเคลื�อนไหวที�น่าสนใจใน

สงัคม 

- ดาํเนินรายการโดยผูด้าํเนิน

รายการจากวทิยเุนชั �น  Nation 

TV  บก.ในเครอื และผูเ้ชี�ยวชาญ

เฉพาะดา้น 

กลุ่มนักธุรกจิ ผูบ้รหิาร 

คนทาํงาน นักศกึษา และ

ประชาชนทั �วไปที�สนใจ

ขา่วสาร อาย ุ25 ปีขึ�นไป 

F.M.102.0  

MHz 

 

วนัจนัทร ์- วนัอาทติย ์

เวลา 08.00 - 23.00 น. 

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 

 

-  รายการข่าว และสาระความรู ้แบบ

วาไรตี�ไลฟ์สไตล์ ที�เป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินชวีติประจําวนั  

-  ดาํเนินรายการโดย ผูด้าํเนิน

รายการวทิยเุนชั �น Nation TV  

บก.ในเครอื และผูเ้ชี�ยวชาญ

เฉพาะดา้น 

กลุ่มคนทํางานทั �วไป  

อายุ 25 ปีขึ�นไป  

สถานีวทิยุ

มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ์

A.M. 1107 KHz   

ทุกวนั/ ออกอากาศตน้ชั �วโมง/ 

ทั �วประเทศ 

รายงานขา่วสั �นเหตุการณ์สาํคญั 

ที�น่าสนใจ 

ประชาชนทั �วไปที�สนใจ

ขา่วสาร 
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ช่องทางการติดตาม รบัฟัง ขา่ว และรายการของ Nation Radio 

 นอกจากการออกอากาศทางคลื�นวทิยุ บรษิทั ยงัไดเ้ผยแพร่ข่าว และรายการวทิยุ FM.90.5 MHz และ FM.102.0 

MHz. ผา่นสื�อใหม่ในรปูแบบต่างๆ เพื�อเพิ�มช่องทางใหผู้ฟ้งัสามารถรบัฟงัรายการวทิยุของบรษิทั ไดส้ะดวกมากขึ�น รวมทั �ง

เพื�อใหส้ามารถรบัฟงัยอ้นหลงัไดด้ว้ย ไดแ้ก่ 

• การออกอากาศทางอนิเตอรเ์น็ต โดยสามารถรบัฟงัรายการผา่นเวบ็ไซต ์www.nationradio.co.th    

 

 นอกจากนี� ยงัสามารถรบัฟงัผา่นเวบ็ไซตอ์ื�น ที�ลงิคส์ญัญาณไปดว้ย อาท ิwww.sanook.com 

• การออกอากาศแบบ Radio on Mobile บนโทรศพัท์เคลื�อนที� Smart Phone Window Phone และผ่านสื�อสงัคม

ออนไลน์ เช่น ทวติเตอร ์www.twitter.com/NTRadio_NBC เฟซบุ๊ค www.facebook.com/radio.nbc  

 

การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจสื�อวิทย ุ

1) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

บรษิทั  นีลเสน็ ประเทศไทย จํากดั รายงานยอดซื�อสื�อโฆษณา 11 เดอืน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2559 มมีูลค่า 98,314 

ลา้นบาท “ตดิลบ” 12.49%  จากช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ซึ�งอยู่ที� 112,346 ลา้นบาท ถอืเป็นอตัราที�ลดลงตํ�าสุดในรอบ   

10  ปี  ทั �งนี� สื�อทวีตีดิลบมากถงึ 8.4% จากทวีอีนาล็อก เคเบลิทวี/ีทวีดีาวเทยีม ขณะที�ดจิทิลั ทวี ีเพิ�มขึ�น 6.0%  ส่วน

หนังสอืพมิพ ์ มยีอดซื�อสื�อโฆษณา “ลดลง” มากถงึ 17.4 %  ขณะที�สื�อวทิยุ กลบัมรีายไดจ้ากการโฆษณาเตบิโตขึ�น 2.3%  

อยูท่ี� 4,137.8 ลา้นบาท  สาํหรบัสื�อดจิทิลั หรอืออนไลน์ มทีศิทางขยายตวัต่อเนื�องในช่วง 5 ปีที�ผา่นมา โดยปี 2559  สมาคม

โฆษณาดจิทิลั (ประเทศไทย) หรอื DAAT ประเมนิเม็ดเงนิโฆษณาดจิทิัล เตบิโต 22% มมีลูค่า 9,972 ลา้นบาท และยงั

ขยายตวัต่อเนื�องทุก ๆ ปี จากปจัจยัสดัส่วนประชากรไทยเขา้ถงึและมพีฤตกิรรมใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิ�มขึ�น  ทั �งนี�  ช่วง  5  ปี

ก่อน งบโฆษณาสื�อดจิทิลั มสีดัสว่นราว 1-2% ของอตุสาหกรรมโฆษณามลูคา่ 1 แสนลา้นบาท ปี2559 สดัสว่นอยูท่ี� 8% และ

คาดการณ์ปี 2560 จะขยบัเป็น 10% กา้วขึ�นมาเป็นสื�อโฆษณาอนัดบัสอง รองจากสื�อทวี ีที�ครองเมด็เงนิโฆษณาสงูสดุ 
  

 ดว้ยการเตบิโตของสื�อประเภทอื�นๆ ตามการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม และรปูแบบการดาํเนินชีวติของผู้บรโิภค 

ในยุคปจัจุบนั รวมถงึดจิทิลั ทวี ีที�มถีงึ 24 ช่อง ส่งผลใหส้ื�อวทิยุต้องเผชญิการแข่งขนัที�รุนแรงเพิ�มขึ�น ทั �งการแข่งขนักนั

ภายในธรุกจิระหว่างผูป้ระกอบการรายเดมิ เพื�อแย่งชงิส่วนแบ่งการตลาด และงบประมาณโฆษณาผ่านสื�อวทิยุที�มแีนวโน้ม

ลดลง  และการแข่งขนัภายนอกธุรกจิกบัสื�อประเภทอื�นๆ ที�มีแนวโน้มจะได้รบัความนิยมเพิ�มมากขึ�น  ทําให้ในปี 2559

ผูป้ระกอบการสถานีวทิยตุ่างปรบัตวัเพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการแข่งขนัหลายดา้น เช่น  การเพิ�มช่องทางในการรบัฟงั

รายการวิทยุ ไปยงัสื�อรูปแบบใหม่อื�นๆ  อาทิ เว็บไซต์  สื�อสังคมออนไลน์  ทวิตเตอร์  เฟซบุ๊ค  หรือการรบัฟงัผ่าน

แอพพลเิคชั �นสใ์นโทรศพัทม์อืถอื เพื�อเพิ�มความสะดวกในการรบัฟงัรายการของกลุ่มผูฟ้งั  
 

2) การตลาด 

กลยทุธ์การดาํเนินธุรกจิสื�อวทิย ุ

บรษิทัมกีลยทุธก์ารดาํเนินธุรกจิและกลยทุธ์การแขง่ขนัสาํหรบัธรุกจิวทิย ุดงันี� 

 การกําหนดบคุลกิของรายการวทิยแุต่ละสถานีที�ชดัเจน  

บรษิทักาํหนดตําแหน่งรายการวทิยทุี�บรษิทัรว่มผลติแต่ละสถานใีหม้บุีคลกิรายการที�ชดัเจน เพื�อดงึดดูกลุ่มผูฟ้งั

เป้าหมายใหต้ดิตามรบัฟงัรายการต่อเนื�องในระยะยาว และใหล้กูคา้โฆษณาตดัสนิใจเลอืกซื�อเวลาโฆษณาไดง้า่ยขึ�น  

 การผลติผลงานที�มคีณุภาพ 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคณุภาพของรายการอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหส้อดรบักบัความตอ้งการของกลุ่มผูฟ้งั

เป้าหมายและกา้วทนัเทคโนโลยสีมยัใหม่  ดว้ยการพฒันาทกัษะความรูข้องบุคลากร ระบบขอ้มูลข่าว และเครื�องมอือุปกรณ์
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ในการผลิตรายการ ซึ�งเป็นปจัจยัที�ลว้นมสี่วนช่วยพฒันาใหร้ายการวทิยุของบรษิทัมคีุณภาพโดดเดน่ทั �งในดา้นเนื�อหาและ

รปูแบบการนําเสนอ  เป็นที�ยอมรบัของลูกคา้ผูฟ้งัและลกูคา้โฆษณา  

 การกําหนดอตัราคา่โฆษณาที�เหมาะสมและมคีวามยดืหยุน่  

บรษิทั  กําหนดอัตราค่าโฆษณาของรายการวิทยุ โดยพจิารณาจากความนิยมของรายการ  ช่วงเวลาในการ

ออกอากาศ และเทียบเคยีงกบัอตัราค่าโฆษณาของผูป้ระกอบการอื�นในธุรกจิเดยีวกนั  นอกจากนี� บรษิทัมกีารขายเวลา

โฆษณาในลกัษณะเป็นชุด (Package) เพื�อกระจายการลงโฆษณาทั �งในรายการที�ไดร้บัความนิยมจากผูฟ้งัในระดบัสูง และ

ระดับปานกลางไปพร้อมกัน โดยมีชุดการขายอย่างหลากหลายในราคาที�มีส่วนลดอย่างคุ้มค่า เพื�อให้สอดคล้องกับ

งบประมาณของลูกคา้  ซึ�งเป็นกลยทุธท์ี�ช่วยใหก้ารกาํหนดอตัราคา่โฆษณามคีวามยดืหยุ่น และสนองตอบต่อความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกคา้โฆษณาไดม้ากขึ�น 

นอกจากนี� ยงัจดักจิกรรมต่างๆ ตามกระแสตลาด และความตอ้งการของลกูคา้ โดยผกูโยงกบัรายการที�มอียใูนคลื�น 

เพื�อสนบัสนุนการขายโฆษณาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น  

 การเพิ�มศกัยภาพในการรบัฟงั 

บรษิทัขยายช่องทางการรบัฟงัรายการวทิยุไปยงัสื�ออื�นๆ ซึ�งเป็นเทคโนโลยทีี�เป็นที�นิยมของสงัคมในขณะนั �น เช่น 

เวบ็ไซต ์สื�อสงัคมออนไลน์ และการจดัทาํแอพพลเิคชั �น เพื�อช่วยขยายฐานผูฟ้งัรายการวทิยขุองบรษิทัใหก้วา้งขวางขึ�น  

 

กลุ่มเป้าหมายทางธุรกจิของธุรกจิสื�อวทิยุ 

รายการวทิยแุละรายงานขา่วสั �นตน้ชั �วโมงที�บรษิทั รว่มผลติ มกีลุ่มเป้าหมาย ดงันี� 

 กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ บรษิทัตวัแทนโฆษณา และบรษิทัที�เป็นเจา้ของสนิคา้โดยตรง  

 กลุ่มผูฟ้งัเป้าหมาย  ซึ�งมคีวามแตกต่างกนัตามแนวคดิหลกัของรายการ ดงันี�  

รายการ กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย 

F.M. 90.5 MHz 
กลุ่มนักธุรกจิ ผูบ้รหิาร คนทาํงาน นกัศกึษา และประชาชนทั �วไป 

ที�สนใจขา่วสาร อายุ 25 ปีขึ�นไป 

F.M.102.0 MHz กลุ่มคนทาํงานทั �วไป อาย ุ25 ปีขึ�นไป และผูป้ระกอบการรายย่อย 

รายงานขา่วสั �นตน้ชั �วโมง ประชาชนทั �วไปที�สนใจข่าวสาร 

  

         การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกจิสื�อวทิย ุ

         บรษิทัมฝีา่ยขายโฆษณาเฉพาะสื�อวทิยขุองตนเองเพื�อทาํหน้าที�ตดิต่อกบับรษิทัตวัแทนโฆษณาและบรษิทัเจา้ของ

สนิคา้โดยตรง  

การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธุรกจิสื�อวทิย ุ

ปจัจัยหลักสําคญัในการผลิตรายการวิทยุ คอื บุคลากร และสถานที�เครื�องมืออุปกรณ์ที�ใช้ในการผลิตปจัจุบัน        

โดยบุคลากรส่วนงานสื�อวทิยุ แบ่งเป็น 1) ฝา่ยข่าวรบัหน้าที�ในการผลติข่าว  อ่านข่าว และจดัรายการ 2) บุคลากรร่วมจดั 

โดยดึงผู้ประกาศข่าวจากฝ่ายทีว ีและบรรณาธิการในเครอื มาร่วมจดัรายการ เพื�อเพิ�มสีสนั ความลึกของข้อมูล และ

ศกัยภาพของรายการ 3) ฝา่ยเทคนิค ทําหน้าที�ควบคุมการผลติและการออกอากาศ โดยมหีอ้งจดัรายการจํานวน   4  หอ้ง 

และหอ้งควบคมุหลกั (Master Control Room) 1 หอ้ง ตั �งอยู่ที�สาํนักงานใหญ่ของบรษิทัซึ�งดว้ยความพรอ้มของปจัจยัหลกั 

ทั �ง 3 ดา้น ทาํใหใ้นปจัจุบนั บรษิทัเป็นผูผ้ลติรายการวทิยดุว้ยตนเองส่วนหนึ�ง และยงัไดร้บัสนบัสนุนจากฝา่ยทวีอีกีส่วนหนึ�ง 

โดยแบ่งรปูแบบรายการเป็นดงันี� 
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 รายงานข่าวสั �นต้นชั �วโมง  

ฝ่ายข่าววิทยุทําหน้าที�เป็นผู้จ ัดหาข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ และผลิตข่าว ทั �งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 

ต่างประเทศ และภูมภิาค เพื�อนํามาออกอากาศเป็นข่าวสั �นต้นชั �วโมงภายในระยะเวลาประมาณ 4 นาท/ีครั �ง และข่าวสั �น

กลางชั �วโมงระยะเวลาประมาณ 3 นาท/ีครั �ง 

 รายการวิทย ุ 

รายการวทิยุที�ออกอากาศทาง F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz ประกอบดว้ย รายการที�เกี�ยวขอ้งกบัข่าว 

และรายการสาระความรู้ วาไรตี�ไลฟ์สไตล์ โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการนําเสนอในลักษณะการพูดคุยสนทนาระหว่าง            

ผูจ้ดัรายการ และการสมัภาษณ์แหล่งข่าว หรอืวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกที�รบัเชญิพเิศษในแต่ละตอน ซึ�งแต่ละรายการ 

ฝ่ายข่าวและผูจ้ัดรายการจะร่วมกนักําหนดประเด็นหลกัในการนําเสนอ รวบรวมขอ้มูล นัดหมายแหล่งข่าวที�เกี�ยวข้อง        

ในการใหส้มัภาษณ์ รวมทั �งจดัทําบทรายการ และดแูลการผลติ เพื�อใหร้ายการดาํเนินไปดว้ยความราบรื�น 

 

ธรุกิจสื�อรปูแบบใหม ่

บรษิทัไดพ้ฒันาต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์และบรกิารดา้นขอ้มูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื�อรูปแบบใหม่ อย่างต่อเนื�อง 

อนัไดแ้ก่ เว ็บไซต์ และอุปกรณ์เคลื�อนที� เช่น โทรศพัทเ์คลื�อนที�สมาร ์ทโฟน แท็บเล ็ต สมารท์ทวี  ีเพื�อรองรบัต่อ          

การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการรบัขอ้มูลข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านสื�อต่างๆ และพฒันาการนําเสนอขอ้มูลข ่าวสาร          

ในรูปแบบใหม่ ใหท้นักบัเทคโนโลยทีี�ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเรว็ ตลอดจน สนับสนุนดจิทิลัทวี  ีเพื�อสรา้งประสบการณ์

การรบัชมโทรทศัน์ที�แตกต่างจากเดมิใหก้บัผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ การรบัชมรายการจากสถานไีดค้รบทกุช่องทาง อยา่งต่อเนื�อง  

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการของธรุกิจสื�อรปูแบบใหม่ 

1.) ธรุกิจเวบ็ไซต ์

บรษิทัจดัทําเว็บไซต์เพื�อนําเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารต่างๆ ของบรษิทัโดยทั �งหมดเป็นเวบ็ไซต์ที�นําเสนอขอ้มูล

ขา่วสารและสาระความรู ้โดยบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายพื�นที�โฆษณาบนเวบ็ไซต ์ ซึ�งในปี 2559 มดีงันี� 

ชื�อเวบ็ไซต ์ รปูแบบ 

www.nationtv.tv เวบ็ไซตท์ี�นําเสนอรายการโทรทศัน์ของสถานีขา่วเนชั �นทวี ี

www.oknation.net  บลอ็กที�ใหป้ระชาชนทั �วไปเขา้มามสี่วนรว่มในการเสนอขอ้มลูขา่วสาร 

www.nationradio.co.th เว็บไซต์ที�นําเสนอรายการวิทยุที�บรษิทั  ร่วมผลิต ซึ�งออกอากาศทางสถานีวทิย ุ

F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz  

http://breakingnews.nationtv.tv นําเสนอข่าวสั �นจากสถานีข่าวเนชั �นทวีแีละสาํนักข่าวเนชั �น ส่งใหเ้ว็บไซต์ในเครอื

เนชั �นฯ และเวบ็ไซตอ์ื�นๆ ที�เป็นพนัธมติรธุรกจิ 

www.247friend.net 

 

กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านวิชาการสําหร ับเยาวชนที� เตรียมตัวสอบเข้า

มหาวทิยาลยั 
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ในปี 2559 บริษัทยงัเป็นตวัแทนจําหน่ายพื�นที�โฆษณาใหก้ับบริษัทภายนอกทั �วไป โดยมีรายได้จากส่วนแบ่ง        

คา่โฆษณาในสดัสว่นที�แตกต่างกนัตามขอ้ตกลงที�ไดท้ํากนัไว ้ ซึ�งในปจัจุบนั มเีวบ็ไซต์ของบรษิทัภายนอกที�อยู่ในการดแูล

ของบรษิทัคอื 

 www.pantip.com   :   เวบ็บอรด์ชุมชนที�เป็นแหล่งขอ้มลูใหญ่ที�สดุในประเทศไทย 

 www.exteen.com   :   บลอ็กที�ใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการเสนอขอ้มลูขา่วสาร 

 

รวมถงึจดัทําแคมเปญโฆษณา ในเวบ็ไซดอ์ื�นๆ  ใหก้บัลกูคา้ที�ต้องการลงโฆษณา  โดยเป็นนายหน้าในการตดิต่อ

เพื�อ จดัทาํแคมเปญโฆษณานั �นๆ 

 Facebook, Youtube, Instagram :  จดัทาํแคมเปญโฆษณาใหก้บัลกูคา้ผา่นสื�อออนไลน์ดงักล่าว 

 Manage Influencer  :  บรหิารเหล่าบรรดา Online Influencer ในการนําเสนอสนิคา้ใหก้บัผลติภณัฑต์่างๆ 

 

2) ธรุกิจบริการข้อมลูผ่านอปุกรณ์เคลื�อนที� 

 บรษิทันําข้อมูลข่าวสารจากสื�อโทรทศัน์และสื�อวิทยุของบรษิทัและพนัธมติรทางธุรกิจมาพฒันาให้มเีนื�อหาและ

รปูแบบการนําเสนอที�สามารถตอบรบักบัวถิีการใช้ชวีติที�ทนัสมยัของคนยุคใหม่ ซึ�งนิยมรบัขอ้มูลข่าวสารผ่านสื�อรปูแบบใหม่ๆ 

โดยในปี 2559 บรษิทัใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นอปุกรณ์เคลื�อนที�ประเภทต่างๆ เช่น โทรศพัทเ์คลื�อนที� Smart Phone แทบ็เลต็ ดงันี� 

 บรกิารส่งข่าวหรอืรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศพัท์เคลื�อนที� ในรูปแบบข้อความสั �น (SMS: Short Message 

Service) ซึ�งสามารถใหบ้รกิารส่งข่าวผ่านระบบโทรศพัทเ์คลื�อนที�ทุกเครอืข่าย และทุกประเภทข่าวตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ เช่น ข่าวธุรกิจ  ข่าวภาษาองักฤษ  และข่าวสารทั �วไป เป็นต้น  ทั �งนี�  บรษิทัมรีายไดจ้ากค่าสมาชิกรายเดอืนของ

ผูใ้ช้บริการ SMS  ที�เป็นบรกิารของบรษิัทและไดร้บัส่วนแบ่งรายไดค้่าสมาชิก SMS ของพนัธมติรทางธุรกิจ ซึ�งบรษิัท 

ใหบ้รกิารเป็นตวัแทนดาํเนินกจิกรรมดา้นการตลาด  

 ในปี 2559 บริการ SMS ของบริษทั และพนัธมิตรทางธรุกิจ มีดงันี� 

 บริการ SMS 

บริการ รปูแบบ 
อตัรา

ค่าบริการ 

เนชั �นทนัขา่ว 
ขา่วสาํคญัและประเดน็ขา่วใหมท่ี�เกดิขึ�นอย่างทนัเหตุการณ์

จากสถานีขา่ว Nation TV 
49 บาท/เดอืน 

The Nation News ขา่วภาษาองักฤษจากหนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชั �น 49 บาท/เดอืน 

ThaiVisa ขา่วภาษาองักฤษจาก ThaiVisa และหนงัสอืพมิพเ์ดอะเนชั �น 49 บาท/เดอืน 

ขา่วดว่นกรงุเทพธุรกจิ 
ขา่วและความเคลื�อนไหวดา้นเศรษฐกจิและการเงนิ 

จากหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ 
49 บาท/เดอืน 

ขา่วดว่นคมชดัลกึ 
ขา่วสาํคญัและประเดน็ขา่วใหมท่ี�เกดิขึ�นอย่างทนัเหตุการณ์

จากหนงัสอืพมิพ์คมชดัลกึ 
29 บาท/เดอืน 

Nation Oil Alert บรกิารแจง้ราคานํ�ามนั ขึ�น-ลง ทนัททีี�มกีารเปลี�ยนแปลง ครั �งละ 1 บาท 

Enjoy English with NJ สาระความรูเ้กี�ยวกบัภาษาองักฤษ 29 บาท/เดอืน 

บรกิาร Horo Daily 
บรกิารดดูวงแบบรายวนั กบัหมอดตู๊อกแต๊ก A4 จาก

หนังสอืพมิพค์มชดัลกึ 
ครั �งละ 3 บาท 
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การตลาดและการแข่งขนัของธรุกิจสื�อรูปแบบใหม่ 

1) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

 การเตบิโตอย่างรวดเร็วของโทรศพัท์เคลื�อนที�และแทบเล็ตส่วนหนึ�งมาจากการขยายพื�นที�บรกิาร 3 จี       

บนคลื�นความถี� 2.1 กกิะเฮริตซ ์ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมคีวามตอ้งการอุปกรณ์สื�อสารมากขึ�น รวมถงึราคาโทรศพัท์เคลื�อนที�และ

แทบเล็ต ทีมรีาคาถูกลง  สบืเนื�องจากปี พ.ศ.2558 - ปี 2559 กสทช.ได้ดําเนินจดัประมูล 4G ที�คลื�นความถี� 1800 

เมกะเฮริตซ์ และ 900 เมกะเฮริตซ ์ซึ�งเป็นปจัจยัสําคญัช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบนโทรศพัทม์อืถอืเพิ�มมากขึ�น 

รวมถงึการใช้งานโซเชี�ยลมเีดยี ประเทศไทยถอืเป็นหนึ�งในประเทศที�มผีูใ้ช้งานเฟซบุ๊ค และไลน์มากที�สุดในเอเชยี โดยมี

ผูใ้ชง้านมากกว่า 28 ลา้นคน โซเชี�ยลมีเดยีเป็นช่องทางการสื�อสารที�จะช่วยกระตุน้ใหร้ายไดต้ลาดโฆษณาออนไลน์เตบิโต

อยา่งรวดเรว็ 

  

 สื�อออนไลน์มาแรงอนัดบั 2 รองทีวี  

 ขณะที�สื�อออนไลน์ เติบโตจากจํานวนผูเ้ขา้ถึงอนิเทอรเ์น็ตขยายตวั ปจัจุบนัอยู่ที�กว่า 60% ของจํานวนประชากร   

ส่งผลใหท้ั �งสื�อทวี ีและสื�อออนไลน์ ยงัคงเป็น “สื�อแมส” ที�เขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคในวงกวา้ง และไดร้บังบโฆษณาสูงสุด ผูบ้รหิาร

มายดแ์ชรค์าดวา่ สื�อดจิทิลั จะแซงสื�อหนงัสอืพมิพ ์ขึ�นมาครองสว่นแบง่งบโฆษณา เป็นอนัดบั 2 รองจากทวีไีดภ้ายในปี 2560  

 ดา้นรฐักร สบืสขุ กรุ๊ปเอม็ เทรดดิ�ง พาร์ทเนอร์ มีเดยีเอเยนซดี้านการสื�อสารและโฆษณา เปิดเผยว่า กรุ๊ปเอ็ม 

ประเมนิอุตสาหกรรมสื�อโฆษณาปีนี�เตบิโต 10% โดยกลุ่มสื�อที�ครองเมด็เงนิโฆษณาสูงสดุ และ 

ขยายตวัสงูในปีนี� คอื ทวี ีเตบิโต 15% ขณะที�สื�อออนไลน์เตบิโต 25-30% และสื�อนอกบ้าน 10-15% โดยสื�อทวีคีรอง       

สว่นแบ่งการตลาดสงูสดุกวา่ 60% ตามดว้ย สื�อออนไลน์ และสื�อนอกบา้น  

 โดยสื�อทวี ีทั �งฟรทีวีรีายเดมิ (ทวีอีนาลอ็ก), ทวีดีจิทิลัช่องใหม่ เคเบลิ และทวีดีาวเทยีม ยงัคงเป็นกลุ่มสื�อที�ครอง

เมด็เงนิโฆษณาสงูสดุ เมื�อผูป้ระกอบการโดยเฉพาะฟรทีวีรีายเดมิ และทวีดีจิทิลั เหน็สญัญาณการฟื�นตวั จงึลงทุนคอนเทนท์

ใหม ่ทั �งละคร ซรีสี ์วาไรตี� เกมโชว ์ภาพยนตรต์่างประเทศ กฬีา เพื�อขยายฐานผูช้มและแขง่ชงิเมด็เงนิโฆษณา 

 ปจัจุบนัช่องทวีดีจิทิลั ที�มเีรทติ�งสงู สามารถปรบัราคาขึ�นไดต้่อเนื�อง โดยทวีดีจิทิลัในกลุ่ม 10 อนัดบัแรก ปรบัราคา

เฉลี�ย 15% เชื�อวา่ ช่องที�มผีูช้มเพิ�มมโีอกาสปรบัราคารายโปรแกรมอกีหลงัจากนี� 

 ท่ามกลางผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตขยายตวัต่อเนื�อง อนาคตสื�อทวีจีะหนัไปลงทุนและพฒันาช่องทาง “ออนไลน์” มากขึ�น 

จากปจัจุบนัใชว้ธินํีาคอนเทนท ์ไปเผยแพรผ่่านดจิทิลั แพลตฟอรม์ รายใหญ่ทั �ง ยทูบู และเฟซบุ๊ค โดยไดร้บัส่วนแบ่งรายได้

จากช่องทางดงักล่าวในอตัราไม่สูง ขณะที�คอนเทนท์มยีอดผูช้มจํานวนมาก ในระดบัใกล้เคยีงกบัสื�อทวี ีจากพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคที�เสพสื�อออนไลน์และดคูอนเทนทย์อ้นหลงัเพิ�มขึ�น 

 ในทศิทางเดยีวกนันี� มงีานวจิยัพฤตกิรรมผูช้มทวีใีนสหรฐัอเมรกิา พบวา่ มสีดัส่วนผูช้มทวีสีด หรอืดูผ่านจอทวีรีาว 

30% ที�เหลอืเป็นการรบัชมผา่นสื�อออนไลน์ และดยูอ้นหลงั เชื�อว่าพฤตกิรรมผูช้มทวีไีทยไปในทศิทางเดยีวกบัต่างประเทศ 

จากอตัราการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเพิ�มขึ�น ดงันั �นช่องทางรบัชมออนไลน์ ทั �งเวบ็ไซต ์แอพพลเิคชั �น เพื�อรองรบัพฤตกิรรมผูช้ม

แบบมลัต ิสกรนี จะมโีอกาสหารายได ้จากงบโฆษณาสื�อออนไลน์ ที�ยงัมแีนวโน้มเตบิโต 20-30% ต่อปี 

 นอกจากนี�ทศิทางการใชง้บโฆษณาของสนิคา้และแบรนดต์่างๆ มกีารวางแผนสื�อสารแบบครบวงจรทั �งสื�อออฟไลน์

และออนไลน์ ปจัจุบนัสดัส่วนงบโฆษณาของสนิค้า และแบรนด์ ผ่านสื�อออนไลน์อยู่ที� 15-20% แต่รายไดจ้ากโฆษณา

ออนไลน์ ที�สื�อทวีไีดร้บัจากสว่นแบ่งโฆษณาของดจิทิลั แพลตฟอรม์รายใหญ่ อยูท่ี� 5-10%  
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 ดงันั �นหากเมด็เงนิโฆษณาสื�อออนไลน์เพิ�มขึ�น ผูป้ระกอบการสื�อทวี ีที�เป็นเจ้าของคอนเทนทจ์ะไม่ไดร้บัประโยชน์

ดงักล่าวอย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย ในอนาคตผูป้ระกอบการทวี ีจงึตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนสรา้งแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เพื�อสรา้งฐานผูช้มเพิ�มขึ�นดว้ย  

2) การตลาด 

กลยทุธก์ารดาํเนินธุรกจิสื�อรปูแบบใหม่  

ช่องทางการสื�อสารและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที�เปลี�ยนแปลง จากการขยายตวัของ Platform และช่องทางการสื�อสาร

ต่างๆ ที�เขา้ถงึผู้บรโิภครวดเรว็ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทุกที�ที�เวลา ผูบ้ริโภคใช้ Smart Phone เป็นช่องทางเข้าถงึขอ้มูล 

พฤตกิรรมการดทูวีหีลากหลายช่องทาง บรษิทัมกีลยทุธก์ารดาํเนนิธรุกจิและกลยทุธก์ารแขง่ขนัสาํหรบัธรุกจิสื�อรปูแบบใหม่ ดงันี� 

2.1)  ธรุกิจเวบ็ไซต ์

บรษิทัมกีลยทุธก์ารดาํเนินธุรกจิและกลยุทธ์การแข่งขนั เพื�อเพิ�มความนิยมเวบ็ไซต์ของบรษิทัและรายไดจ้ากการ

ขายโฆษณาในเวบ็ไซตข์องบรษิทัและเวบ็ไซตข์องพนัธมติรทางธุรกจิ ดงันี�   

 การพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพของเวบ็ไซต ์

บรษิทัดาํเนินการตดิตามเพื�อพฒันาเนื�อหาขอ้มูลและระบบการใชง้านในเวบ็ไซต์ใหม้คีวามถูกตอ้ง  ทนัสมยั  สอด

รบัความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และก้าวทนัเทคโนโลยใีหม่ๆ อยู่เสมอ  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกั คอื 5 

Screen นั �นหมายถงึ ผูบ้รโิภค จะเขา้ถงึเนื�อหา ขอ้มูลของบรษิทัไดใ้นทุกช่องทาง และการนําเสนอจะต้องมคีวามแตกต่าง

จากช่องทางหลกั  

 การใชโ้ซเชี�ยลมเีดยีช่วยในการประชาสมัพนัธ์ โดย NBC และเนชั �นกรุ๊ป มผีู้ตดิตามในเครอืข่ายโซเชี�ยลมเีดยี

มากกวา่ 7 ลา้นคน  

 การแสวงหาความรว่มมอืพนัธมติรทางธุรกจิรายใหม่ 

จากการที�บรษิทัเป็นตัวแทนจําหน่ายโฆษณาของเว็บไซต์ต่างๆ ซึ�งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แลกเปลี�ยน

ขา่วสารสาระความรูท้ี�ครอบคลุมหลายกลุ่มลูกคา้ เช่น นักธุรกจิ คนทํางาน นักเรยีน นักศกึษา  บรษิทัจงึมกีารขายโฆษณา

แบบผสม เพื�อให้ลูกค้าโฆษณาสามารถเลือกเงื�อนไขพเิศษในการลงโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ  ไดพ้รอ้มกนั ในราคาที�มี

ส่วนลด นอกจากนี�  บรษิทัยงัมกีารเสนอขายโฆษณาข้ามสื�อทุกประเภทของบรษิัททั �งโทรทศัน์  วทิยุ และ เว็บไซต์ โดย

กําหนดส่วนลดราคาที�ดงึดูดลูกคา้โฆษณา เพื�อให้สนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้มากขึ�น  อกีทั �ง       

ยงัเป็นการกระจายการลงโฆษณาทั �งในสื�อที�ไดร้บัความนิยมจากลูกค้าโฆษณาในระดบัสูงอย่างสื�อโทรทศัน์ และสื�อที�ไดร้บั

ความนิยมจากลกูคา้โฆษณาระดบัปานกลางอยา่งสื�อเวบ็ไซตไ์ปพรอ้มกนั 

 

2.2)  ธรุกิจบริการข้อมลูผ่านอปุกรณ์เคลื�อนที� 

บรษิทัมกีลยทุธก์ารดาํเนินธุรกจิและกลยทุธก์ารแข่งขนัสําหรบัธุรกจิบรกิารขอ้มลูผ่านอปุกรณ์เคลื�อนที� ดงันี�  

 พฒันาคณุภาพบรกิารเดมิและสรา้งสรรคบ์รกิารใหม ่

บรษิทัดาํเนินการพฒันาคุณภาพของบรกิารเดมิ เพื�อใหบ้รกิารของบรษิทั คงไดร้บัความนิยมจากสมาชกิรายเดมิ 

และดงึดูดใจสําหรบัการขยายฐานไปสู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ด้วย ขณะเดยีวกนับรษิัทมีการพฒันาการให้บรกิารด้านข้อมูล

สําหรบัอุปกรณ์เคลื�อนที�ในรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดรบัความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และก้าวทนั       

การเปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลย ีรวมถงึกระแสความนิยมของสงัคมอยู่เสมอ เช่น Application ในการรบัขอ้มูลข่าวสารจาก

สถานีขา่วผ่านโทรศพัท ์Smart Phone และแทบ็เลต็  
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 การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย 

บรษิทัมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอยา่งต่อเนื�อง เพื�อขยายฐานสมาชกิใหม่เพิ�มขึ�น และรกัษาฐานสมาชกิเดมิ

ใหย้งัคงรบับรกิารของบรษิทัต่อเนื�องไปในระยะยาว เช่น การใหส้มคัรทดลองใช้บรกิารโดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายแก่สมาชกิใหม่  

การเพิ�มระยะเวลาใชบ้รกิารโดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้ายแก่สมาชกิเดมิ เป็นตน้ 

 

2.3) ธรุกิจจดัการสมัมนาและกิจกรรมเกี�ยวกบัธรุกิจนิวมีเดีย 

  บรษิทัมกีารสมันาเกี�ยวกบัธุรกจินิวมเีดยี เช่น งานสมันา Digital Marketing Summit ถอืเป็นงานใหญ่ทางดา้น 

Digital Marketing ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งใหค้วามสนใจ  รวมไปถงึการจดัสมันากลุ่มย่อยใหก้บัองคก์รที�สนใจในเรื�องโซเชี�ยลมเีดยี     

ในฐานะ "ผูม้อีทิธพิล" (Influencer) ทางความคดิที�จะช่วยในการตดัสนิใจเลอืกซื�อสนิคา้ของผู้บรโิภค สนิคา้และบรกิารต่างๆ 

นิยมให้บล็อกเกอร์เขียนแนะนําและรวีิวสินค้า ซึ�งเป็นพื�นฐานของผู้บริโภคที�จะเชื�อในสิ�งที�ผู้บรโิภคด้วยกันมากกว่า          

การโฆษณา  

 

2.4) ธรุกิจการให้บริการและจดัการประชาสมัพนัธอ์งคก์รผา่นเครือข่ายสงัคม 

 บรษิทัใหบ้รกิารประชาสมัพนัธ์และบรหิารโซเชี�ยลมเีดยีใหก้บัองคก์รที�สนใจ ปจัจุบนับรษิทัต่างๆ ใหค้วามสาํคญักบั

การทาํกจิกรรมการตลาดและประชาสมัพนัธผ์า่นโซเชี�ยลมเีดยีเป็นจาํนวนมาก ซึ�งเป็นโอกาสทกี่อใหเ้กดิธุรกจิการใหบ้รกิาร

จดัการประชาสมัพนัธ์และบรหิารโซเชี�ยลมเีดยีใหก้บับรษิทัหรอืองคก์รต่างๆ ที�ตอ้งการทําประชาสมัพนัธ์ จดักจิกรรมสง่เสรมิ

การขายผา่นโซเชี�ยลมเีดยี  ปจัจยัหลกัในการใหบ้รกิารธุรกจิบรกิารประชาสมัพนัธ์ผา่นโซเชี�ยลมเีดยี คอื การรุกเขา้สู่โซเชี�ยล

มเีดยีของเนชั �นกรุ๊ป อย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนื�องทาํให ้เนชั �นกรุ๊ป และ NBC เป็นสื�อกลุ่มเดยีที�มบุีคลากรและการรายงาน

ขา่วผา่นทางโซเชี�ยลมเีดยีมากที�สดุในประเทศไทย ประกอบกบัโฆษณาและประชาสมัพนัธผ์า่นโซเชี�ยลมเีดยีไดร้บัความนิยม

อย่างสูงในช่วง 1-2 ปีที�ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที�จะดําเนินการคดิแผนการตลาดออนไลน์และวธิกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง

โซเชี�ยลมเีดยีใหก้บัลกูคา้ที�ต้องการเขา้ถงึลูกคา้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�นิยมตดิต่อสื�อสารผ่านทางออนไลน์  นอกจากนี� NBC     

มีความได้เปรยีบในธุรกิจนี�ในฐานะที�เป็นพนัธมิตรกบัเว็บไซต์คอมมูนิตี�ที�ใหญ่สุดในประเทศไทย ได้แก่ บล็อกแก็งค์,      

เอก็ซ์ทนี และยงัเป็นเจา้บลอ็กโอเคเนชั �น รวมถงึการมผีูต้ดิตามและแฟนเพจในโซเชี�ยลมเีดยีมากกว่า 2 ลา้นคน 

 

2.5) ธรุกิจการให้บริการ Content Marketing 

 Content Marketing เป็นการนําเสนอเนื�อหาที�มปีระโยชน์ใหก้บัผูบ้รโิภค โดยมจุีดประสงค์หลกัผูใ้หผู้้บรโิภค       

เกดิความประทบัใจ จดจําแบรนดส์นิคา้ เกดิความจงรกัภกัดใีนสนิแบรนดส์นิคา้ เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ที�ดใีหเ้กดิขึ�น      

ในสายตาผู้บริโภค และเกิดการซื�อสินค้าและบริการในที�สุดโดยไม่จําเป็นต้องใช้โฆษณา Content Marketing 

กาํลงัไดร้บัความนิยมมากในการประชาสมัพนัธส์นิคา้และบรกิารผา่นทางโซเชี�ยลมเีดยี เป็นเทรนดท์ี�เกดิขึ�นมาต่อเนื�อง 

 ในช่วง 1-2 ปีที�ผ่านมา บรษิทั ในฐานะสื�อมวลชนที�มปีระสบการณ์ในการผลติเนื�อหา ในทุกรปูแบบไม่ว่าจะเป็น 

บทความ ร ูปภาพหรอืคล ิปวดิ โีอ ไดน้ ําความร ูค้วามความช ํานาญมาสร ้างสรรค ์Content Marketing 

เพื�อช่วยในการประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารใหก้ับแบรนด์ต่างๆ และสื�อสาร ผ่านช่องทางโซเชี�ยลมีเดยีของบรษิทั     

โดยกลยทุธการนําเนื�อหามาสรา้งความรูส้กึผกูพนัใหเ้กดิขึ�นกบัแบรนดส์นิคา้ บรษิทัจะช่วยคดิแคมเปญ เนื�อหาในรปูแบบต่างๆ 

และนําเสนอใหก้บับรษิทัที�สนจะจะทําการประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบดงักล่าว 
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 กลุ่มเป้าหมายทางธุรกจิของธุรกจิสื�อรปูแบบใหม่ 

 ธุรกจิเวบ็ไซด ์กลุ่มลกูคา้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี� 

1) กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ บรษิทัตวัแทนโฆษณา และบรษิทัที�เป็นเจ้าของสนิคา้โดยตรง 

2) กลุ่มผู้เข้าชมเป้าหมาย ซึ�งจะมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละเวบ็ไซต์ เช่น เว็บไซต์สถานีโทรทศัน์ของ

บรษิัท อาทิ www.nationtv.tv มีกลุ่มผู้เข้าชมเป้าหมาย คอื ประชาชนทั �วไปที�ต้องการรบัทราบข้อมูล

ขา่วสาร ขณะที�เวบ็ไซตข์องพนัธมติรทางธุรกจิ ที�บรษิทัใหบ้รกิารเป็นตวัแทนจาํหน่ายพื�นที�โฆษณา  

 ธุรกจิบรกิารข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื�อนที� กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  คอื  ประชาชนทั �วไปที�ต้องการรบัรูข้่าวสาร    

อยา่งทนัเหตุการณ์  

 

 การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจดัหน่ายของธุรกจิสื�อรปูแบบใหม่ 

 ธุรกจิเวบ็ไซต์ 

บริษัทมีฝ่ายขายพื�นที�โฆษณาในเว็บไซต์ของตนเอง ทําหน้าที�ติดต่อกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและ       

บรษิทัเจ้าของสินค้าโดยตรง  ปีที�ผ่านมาบรษิทัดําเนินการปรบัปรุงเวบ็ไซต์ เพื�อวตัถุประสงค์ในการเพิ�มรายได ้

ดงัต่อไปนี� 

1) เพิ�มทราฟิกใหก้บัเวบ็ไซต์ โดยการปรบัปรุงเวบ็ไซต์ ออกแบบใหน่้าสนใจและมเีนื�อหาที�หลากหลายขึ�น 

การอพัเดทข่าวที�รวดเรว็ และการประชาสมัพนัธ์ผ่านโซเชี�ยลมเีดยี 

2) จดัทาํระบบ Social Monitoring สาํหรบันกัขา่วใชม้อรนิ์เตอรข์า่ว กระแสข่าวที�กาํลงัจะเกดิขึ�น ซึ�งส่งผลให ้

บรษิทัเป็นผูนํ้าในการเสนอขา่วไดอ้ยา่งรวดเรว็  

บรษิัทได้มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์บรกิารต่างๆ ของบรษิทัผ่านสื�อโทรทศัน์ วทิยุ และเวบ็ไซต์ ของบรษิทั 

รวมทั �งผา่นสื�อหนงัสอืพมิพแ์ละเวบ็ไซตข์องพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทั โดยผูบ้รโิภคที�ประสงค์จะใชบ้รกิารขอ้มูลดงักล่าว 

สามารถสมคัรใช้บรกิารด้วยตนเองผ่านทางอุปกรณ์เคลื�อนที� เช่น การสมคัรรบั SMS MMS ทางโทรศพัท์เคลื�อนที�          

การดาวน์โหลด Application ต่างๆ นอกจากนี�ยงัขยายการพฒันาแอพพลิเคชั �นไปยงัระบบอื�นๆ ได้แก่ วนิโดว์โฟน,      

แบลก็เบอรร์ ี� เพื�อรองรบัผูใ้ชก้ลุ่มใหม่ดว้ย 

 

การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธุรกจิสื�อรปูแบบใหม่ 

 ธุรกจิเวบ็ไซต์ 

ปจัจัยหลักสําคญัในการดําเนินการธุรกิจเว็บไซต์ คอื บุคลากร ฐานข้อมูลข่าว และเครื�องมืออุปกรณ์    

ดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปจัจุบนั บรษิทั ใชบ้รกิาร Cloud Service เพื�อความเสถยีรและ

รองรบัการขยายตวัของทราฟิกที�เพิ�มขึ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงที�เกดิสถานการณ์ไม่ปกต ิ 

 

ฝ่ายการตลาด 

ทาํหน้าที�วางแผนกลยทุธก์ารตลาดผา่นการจดักจิกรรมในรปูแบบต่างๆ บนเวบ็ไซต์ เพื�อสนับสนุนใหเ้วบ็ไซต์ของ

บรษิทั  เป็นที�รูจ้กัในวงกวา้งและไดร้บัความนิยมจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ร่วมตอบแบบสอบถามเพื�อชงิรางวลั  ดาวน์โหลด 

(Download) คปูองสว่นลดรา้นอาหาร  เป็นตน้ 

2)  ธุรกจิบรกิารขอ้มลูผา่นอุปกรณ์เคลื�อนที� 

ปจัจยัหลกัสาํคญัในจดัหาบรกิารขอ้มูลผา่นอุปกรณ์เคลื�อนที� ไดแ้ก่ บุคลากร ฐานขอ้มูลหรอืเนื�อหา  และเครื�องมอื

อุปกรณ์ที�ใชใ้นการผลติ โดยเจา้หน้าที�สว่นงานดงักล่าวมหีน้าที�นําฐานขอ้มูลหรอืเนื�อหาในรปูแบบต่างๆ เช่น สญัญาณภาพ

และเสยีงของรายการโทรทศัน์หรอืขา่ว MMS  ขอ้ความ SMS  มาจดัทําในรปูแบบไฟล์ดจิทิลัใหพ้รอ้มจดัส่งไปยงัระบบของ 
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ผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� หรอืรองรบัต่อการใช้ผ่าน Application ของอุปกรณ์เคลื�อนที�ของค่ายผูผ้ลิตต่างๆ 

รวมทั �ง เป็นผูพ้ฒันา Application สาํหรบัใชร้องรบับรกิารขอ้มลูผา่นอปุกรณ์เคลื�อนที�รปูแบบต่างๆ  

ทั �งนี�บรษิทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (NBC) ใหค้วามสาํคญัในธุรกจินิวมเีดยีมาโดยตลอด 

จะเหน็ว่าในแต่ละปี NBC ไม่หยุดนิ�งในการพฒันาและศกึษาคน้ควา้เทคโนโลยสีื�อสารใหม่ๆ เพื�อรองรบัความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค ในยคุที�มคีวามตอ้งการบรโิภคขอ้มูลข่าวสารผ่าน "มลัตสิกรนี" เช่น การเขา้รว่มเป็นพนัธมติร กบั โอเปอรเ์รเตอร์

ทกุบรษิทั เพื�อกระจายแอพลเิคชั �น ใหถ้งึมอืผูบ้รโิภคมากที�สดุ 

 

2.2.5 สายธรุกิจเอด็ดเูทนเมนท์ และต่างประเทศ   

ดาํเนินงานโดยบริษทั  เนชั �น  อินเตอรเ์นชั �นแนลเอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (NINE)  

1. ธรุกิจสาํนักพิมพ ์

1.1 หนังสือพอ็คเกต็บุค๊ส ์

1.1.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์ 

หนังสอืพอ็คเกต็บุ๊คสข์องบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวดหลกัดงันี� 

(1) หมวดบริหารและการจดัการ (Business and Management) 

หนังสอืในกลุ่มนี�มีเนื�อหาเกี�ยวข้องกบัการบรหิารและการจดัการในหวัข้อต่างๆ รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การเงนิ     

การลงทุน การบญัช ีการตลาด ภาษ ีและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิ การจดัการเชิงกลยุทธ์ และกรณีศกึษาทางธุรกจิ 

ตวัอยา่งหนังสอืที�ไดร้บัความนิยมสงูในกลุ่มนี� เช่น อาทเิช่น “กา้วขึ�นมาแกร่ง Rising Strong”, “เทคนิคจบัเทจ็ เคลด็ลบัจบั

โกหก Liespotting”, “แยบ็บ่อยๆ สอยดว้ยฮุคขวา เคลบ็ลบัโซเชยีลมเีดยี”, “หวงัเจี�ยนเหลยีน มงักรหมายเลย 1 แห่งโลก

อสงัหา” และ “เจาะจุดแขง็” โดย Marcus Buckingham และ Donald O. Clifton, Ph. D. ซึ�งปจัจุบนัพมิพค์รั �งที� 32 และ     

เป็นหนังสอืขายดมีายาวนานมากกว่า 10 ปีของบรษิทั ฯ, หนังสอื Alex Ferguson : My Autobiography ซึ�งทาํสถติขิาย      

ในประเทศองักฤษประเทศเดยีวไดถ้งึ 800,000 เล่ม ภายในระยะเวลาเพยีงไม่ถงึ 3 เดอืน เป็นตน้  

 นอกจากนี�ยงัมงีานเขยีนของนักคดิ นักเขยีนไทยในกลุ่มการบรหิารและการจดัการที�ไดร้บัความสนใจจากผูอ้่าน    

ในวงกวา้ง อาท ิ “มหศัจรรยผ์ลตอบแทน” โดยคุณกว ี   ชูกจิเกษม, “เกง็กําไรแบบมอืโปร สไตล์ Three- Pass Action”    

โดยคุณ Win Technical Trading , “หุน้ลิ�งดาวองัคาร” โดยคุณนํ�าผึ�ง สตัตารมัย,์ “Trend Line ง่ายจงั” โดยคุณไอซ ์

อุทยัวรรณ, “ปรบัสมอง เปลี�ยนชวีติ พชิติเป้าหมาย” โดยดร.ธญั ธํารงนาวาสวสัดิ �, “เซียนหุน้มอืทอง ฉบบัปรบัปรุง” และ 

“เคลด็ลบัเซยีนหุน้พนัธุ์แท ้ฉบบัปรบัปรุง” โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชริวรากร เป็นตน้ 

 (2) หมวดภาษา และการเรียนรู้ (Language and Learning) 

หนังสอืในกลุ่มนี�มเีนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาและการทดสอบความถนัดดา้นต่างๆ ซึ�งหนังสอืใน

กลุม่พฒันาทกัษะดา้นภาษาที�ไดร้บัความนิยม เช่น  “ภาษาองักฤษแค่ครสิก็มนัส์แลว้ 1.5 พรอ้ม ซดี ีMP3” โดย ครสิโตเฟอร ์ไรท ์

นกัเขยีน Bestseller เป็นตน้ 

 (3) หมวดศาสนาและปรชัญา (Religion and Philosophy) 

หนังสอืในกลุ่มนี�มีเนื�อหาเกี�ยวข้องกับคําสอนทางศาสนา ปรชัญา และความเชื�อ เช่น  “หลวงพ่อคูณ เทพเจ้า     

แหง่ดา่นขุนทด”, “ไม่มเีกดิ ไมม่ตีาย” เป็นตน้ 

นอกจากนี�ยงัมหีนงัสอืแปลเกี�ยวกบัศาสตรด์า้นโหงวเฮง้และฮวงจุ้ย ผลงานของ โจอ ียบั ปรมาจารยแ์ละที�ปรกึษา 

ผูม้ชี ื�อเสยีงระดบัโลก ผลงานของเขาไดร้บัการแปลเป็นภาษาไทยและมยีอดจําหน่ายที�ดอีย่างต่อเนื�อง เช่น  “อ่านคนได ้     

ใชค้นเป็น”, “ฮวงจุย้ ปรบับา้นเปลี�ยนชวีติ”, “ปฏทินิฤกษ์มงคล ปี 2017”  ที�ไดร้บัความนิยมต่อเนื�องมานานหลาย ปี เป็นตน้ 

(4) หมวดทั �วไป (General Interest)  

หนังสือในกลุ่มนี�เป็นหนังสอืที�มีเนื�อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่างๆ ของผูอ้่านในวงกว้าง อาท ิ

สขุภาพและความงาม อาหาร บา้นและการตกแต่ง การพฒันาตนเอง สตัวเ์ลี�ยง และไลฟ์สไตล ์หนงัสอืเด่นของกลุ่มนี�ไดแ้ก่  
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แนวไลฟ์สไตล/์ชีวิตคนดงั เป็นการนําแนวการดําเนินชวีติของผูท้ี�ประสบความสําเร็จในดา้นต่างๆ มาจดัทําเป็น

หนังสอื เพื�อสรา้งแรงบนัดาลใจแก่ผู้อ่าน อาทิ “วิถสีตาร์ทอพั” ซึ�งรวบรวมขอ้มูลและแนวคดิของสุดยอดสตาร์ทอพัไทย       

ที�ประสบความสาํเรจ็ระดบัแถวหน้าของประเทศ เป็นตน้ 

ปี 2559 เป็นปีสาํคญัที�คนไทยทั �งประเทศต้องประสบความโศกเศรา้เสยีใจใหญ่หลวงกบัความสญูเสยีครั �งยิ�งใหญ่ 

กล่าวคอื พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที� 9 แหง่ราชวงศจ์กัร ีพระเจ้าแผ่นดนิผูเ้ป็นที�เคารพรกัสงูสุด

ของพสกนิกรไทยทั �งปวง ไดเ้สดจ็สวรรคต เนชั �นบุ๊คสจ์งึไดจ้ดัทาํหนงัสอื “บนัทกึตามรอย ๙๙ คําพอ่สอน” เพื�อร่วมน้อมราํลกึ

ในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาที�สุดมไิดข้องพระองคท์า่น 

แนวสุขภาพ สํานักพมิพเ์นชั �นบุ๊คส์ไดผ้ล ิตหนังสอืแนวสุขภาพที�มคี ุณภาพและยอดขายสูงอย่างต่อเนื�อง       

ทั �งจากนกัเขยีนไทยที�ไดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ “หายปว่ยดว้ยสมุนไพรคูค่รวั”, “หยดุปว่ยดว้ยแพทยท์างเลอืก”, “ใครไม่ปว่ยยก

มอืขึ�น ตอนคู่มอืบําบดัโรค” และหนังสอืแปลจากต่างประเทศ เช่น “95% รกัษามะเรง็แบบผดิวธิี”, “บรหิารวนัละ 6 นาทกี็

หล่อ ฟิต เฟิรม์ได”้ เป็นตน้ 

 (5) หมวดนิยาย วรรณกรรม (Fiction) 

หนังสอืหมวดนี� เป็นหนังสอืที�แปลจากต่างประเทศ ไดแ้ก่  นิยายไตรภาค ชุด All Souls Trilogy และ Witch and 

Wizard เป็นตน้ 

 

1.1.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัคอื ผูท้ี�มอีายตุ ั �งแต่ 18 ปีขึ�นไป ซึ�งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาตนเองในแงมุ่มต่างๆ ไม่ว่า

การพฒันาทกัษะในการทาํงาน การใสใ่จสขุภาพ การพฒันาความคดิ และปรชัญาการดาํเนินชวีติ มคีวามชื�นชอบในการอ่าน

หนังสอืเพื�อความบนัเทงิและสาระความรู ้ 

 

1.1.3 การจําหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

ปจัจุบนั บรษิทัฯ ทาํการจดัจําหน่ายหนงัสอืพอ็คเกต็บุ๊คสผ์า่นช่องทางการจําหน่ายประเภทต่างๆ ดงันี� 

1. ร้านหนังสือ เป็นช่องทางจดัจําหน่ายหนังสอืพอ็คเกต็บุ๊คสท์ี�ใหญ่ที�สดุของบรษิทัฯ โดยส่วนใหญ่ผ่าน บมจ.ซเีอด็ยเูคชั �น 

ซึ�งจะจําหน่ายหนังสอืในรา้นหนังสอืของตนเองที�มจีํานวนสาขามากที�สุดเป็นอนัดบั 1 และกระจายหนังสอืสู่รา้นคา้และ

รา้นหนังสอืชั �นนําอื�นๆ ต่อไป รวมถึงมีการวางจําหน่ายแบบเปิดหน้าบญัชีเองโดยตรงผ่านรา้นหนังสอือื�นๆ ที�เป็น

ช่องว่างทางการตลาด อาท ิรา้นดบัเบิ�ลเอ บุ๊คทาวเวอร ์รา้นบุ๊คสไมล์ ควบคู่ไปกบัการผลติหนังสอืเล่มพเิศษจําหน่าย

เฉพาะทางภายใตโ้ครงการ “Only At 7” ซึ�งมรีา้นบุ๊คสไมล์เป็นตลาดหลกั รา้นคา้ปลกีเครอืข่าย ( Chain Store) อื�นๆ 

เป็นตลาดรอง เพื�อมุ่งเน้นถ่ายเท หมุนเวยีนหนงัสอืไปถงึผูอ้า่นภายใตแ้นวคดิ “หนังสอืด ีราคาประหยดั” อยา่งกวา้งขวาง

ต่อเนื�องอกีดว้ย  

2. บูธจาํหน่ายหนังสือ เป็นการเปิดบูธจําหน่ายหนังสอืแก่ผูอ้่านโดยตรง เพื�อผลในการอํานวยความสะดวกในแง่  

ความครบครนั หลากหลาย ด้วยราคาสมเหตุสมผล ผ่านรูปแบบงานตามสถานที�และขนาดในการจัดงานแบบต่างๆ             

โดยแบ่งเป็น งานบูธระดบัชาต ิโดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพมิพแ์ละผูจํ้าหน่ายหนังสอืแห่งประเทศไทย อาท ิ   

งานสปัดาหห์นงัสอืแห่งชาต ิงานมหกรรมหนังสอืระดบัชาต ิงานสปัดาหค์รอบครวัหนังสอื และงานสปัดาหห์นังสอือื�นๆ 

ในสว่นภมูภิาค งานบูธโมเดริน์เทรด ทั �งที�จดัเอง และจดัร่วมกบัหา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ ภายในพื�นที�หา้งสรรพสนิคา้นั �นๆ 

งานบูธโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั ทั �งโดยการจดัรว่มกบังานสปัดาหห์อ้งสมุด สปัดาหว์ทิยาศาสตร ์งานวาระพเิศษต่างๆ 

ของโรงเรยีนแลว้ ยงัมกีารจดัขึ�นเป็นลกัษณะงานโรดโชวเ์พื�อใหค้วามรูแ้ละแนะนําหนังสอืไปในตวัอกีดว้ยสว่นหนึ�ง 

3. จาํหน่ายตรงแก่องคก์ร เป็นการจาํหน่ายหนังสอืแก่ผูบ้รโิภคที�เป็นบรษิทัเอกชน โรงเรยีน มหาวทิยาลยั และหน่วยงาน

ราชการอื�นๆ ที�มคีวามตอ้งการหนงัสอืพอ็คเกต็บุ๊คสข์องบรษิทัฯ 

4. ช่องทางการจาํหน่ายอื�นๆ เช่น การจําหน่ายหนังสอืใหแ้ก่บรษิทัในเครอืเนชั �น เพื�อใช้เป็นของขวญัปีใหม่หรอืของ

สมนาคุณแก่ลูกค้า และการจําหน่ายผ่านทางไปรษณีย์ ผ่านช่องทางจดัจําหน่ายออนไลน์ ไดแ้ก่ nstore.net รา้นค้า        
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อคีอมเมริซ์เครอืเนชั �น, LINE SHOP, LAZADA และผา่น Facebook fanpage ของเครอืเนชั �น ซึ�งใหส้ว่นลดเป็นพเิศษแก่

ผูส้ ั �งซื�อ และเป็นการเพิ�มช่องทางการจําหน่ายสาํหรบัผูอ่้านมากยิ�งขึ�น  

ในปี 2559 สํานักพมิพ ์ “เนชั �นบุ๊คส์” ได้จดัจําหน่ายหนังสอืพ็อคเก็ตบุ๊คส์ผ่านช่องทางการจําหน่ายหลกัคอื         

รา้นหนังสอื รองลงมาไดแ้ก่การจําหน่ายตรงผ่านบูธ สถาบนัการศกึษา หน่วยงานราชการ องคก์รทั �งภาครฐัและเอกชน 

อาคารสาํนกังานต่างๆ  และช่องทางการจําหน่ายอื�นๆ ตามลาํดบั รวมจุดจําหน่ายทั �งสิ�นกว่า 10,000 จุด (ที�มา : บรษิทัฯ )  

1.1.4 กลยทุธ์การแขง่ขนั 

1) บรษิทัจะดาํเนินการผลติและจําหน่ายหนังสอืพอ็คเกต็บุ๊คส์ที�มคีุณภาพและมคีวามหลากหลายครอบคลุมความตอ้งการ

ของนกัอา่นทุกกลุ่มอาย ุเพศ และอาชพี โดยพจิารณาคดัเลือกหนังสอืทั �งในแงข่องเนื�อหา คุณภาพ และความเหมาะสม 

เพื�อใหห้นงัสอืของบรษิทัฯ สามารถเป็นสว่นหนึ�งในการเสรมิสรา้งความบนัเทงิ และความรูข้องผูอ้่านใหท้นัต่อยคุสมยั  

2) เนื�องจากบรษิทัมคีวามสมัพนัธ์ที�ดกีบันักเขยีนและสํานักพมิพ์ที�มีชื�อเสยีงทั �งในและต่างประเทศ ดงันั �น บรษิทัจงึใช ้     

ขอ้ไดเ้ปรยีบสาํนักพมิพอ์ ื�นๆ ดงักล่าวในการคดัเลือกผลงานของนักเขยีน และสาํนักพมิพท์ี�เป็นที�ชื�นชอบของนักอ่าน    

ชาวไทย และมคีุณภาพระดบัโลกโดยมยีอดขายในอนัดบัตน้ๆ (Bestseller) มานําเสนอ 

3) ในส่วนของหนังสอืพอ็คเก็ตบุ๊คส์ที�เป็นหนังสอืแปลจากภาษาต่างประเทศ บรษิัทได้มีการมุ่งเน้นคุณภาพการแปลให ้      

มคีวามถูกต้องตรงกบัตน้ฉบบัมากที�สดุ โดยไม่ละทิ�งความสละสลวยของสาํนวนภาษาในบทแปล เพื�อเป็นการเสรมิสรา้ง

อรรถรสในการอ่านหนงัสอื และเสรมิสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูอ้่านมากที�สดุ  

4) บรษิทัมีนโยบายในการตั �งราคาจําหน่ายหนังสอืที�เหมาะสม และสามารถแข่งขนักบัสาํนักพมิพอ์ื�นในตลาดได ้รวมทั �ง

สรา้งแรงจูงใจในการซื�อหนังสอื เช่น จดัจําหน่ายหนังสอืในราคาพเิศษ หรอืใหส้่วนลดพเิศษสําหรบัหนังสอืบางหมวด 

เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายทาํการตลาดดว้ยราคาตํ�ากว่าคูแ่ขง่ (Price War) 

5) บรษิทัไดด้าํเนินการจดักจิกรรมทางการตลาดและการสง่เสรมิการขายอยา่งต่อเนื�องในรปูแบบต่างๆ เช่น การเขา้รว่มงาน

มหกรรมหนงัสอืต่างๆ การเปิดตวัหนงัสอื การพบปะนกัเขยีน การจดัสง่หนงัสอืใหแ้ก่ส ื�อตา่งๆ รวมถงึ นกัวจิารณ์ เป็นตน้ 

6) บรษิทัไดท้ําการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ชื�อของสาํนักพมิพ์ “เนชั �นบุ๊คส”์ และหนังสอืใหเ้ป็นที�รูจ้กัในกลุ่มนักอ่าน    

ผา่นสื�อต่างๆ หลากหลายรปูแบบใหค้รบถ้วน เช่น หนังสอืพมิพ ์โทรทศัน์ และสื�อออนไลน์ เป็นตน้ 

 

1.2 สิ�งพิมพส์าํหรบัเยาวชน 

1.2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ ์ 

กลุ่มบรษิทัประกอบธรุกจิผลติ นําเขา้และจดัจาํหน่ายสิ�งพมิพ์สําหรบัเยาวชนเพื�อการศกึษา บนัเทงิ และการเสรมิทกัษะ 

ในนาม สาํนักพมิพ ์“เนชั �น เอด็ดเูทนเมนท”์ และ “เนชั �น โกลบอล เอด็ดเูทนเมนท”์ โดยสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี� 

ก) สิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนจากประเทศญี�ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื�นๆ ในทวปีเอเชยี 

NGE ได้รบัความไว้วางใจใหเ้ป็นผูผ้ลติสิ�งพมิพส์ําหรบัเยาวชนจากประเทศญี�ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศไทย และ

ประเทศในทวปีเอเชยี โดยไดร้บัลขิสทิธิ �จากนักเขยีนและสํานักพมิพช์ั �นนํา อาท ิShueisha, Shogakukan, Kodansha, 

Kadokawa Shoten และ Futabasha เป็นต้น จนถงึปี 2559 ไดร้บัลขิสทิธิ �ในการพมิพแ์ละจดัจําหน่ายสิ�งพมิพส์าํหรบั

เยาวชน ทั �งสิ�นจาํนวนมากกว่า 600 เรื�อง หรอืมากกวา่ 4,500 ปก ซึ�งดาํเนินการในรปูแบบดงัต่อไปนี� 

1) หนังสือการต์นู (Comic Collection) หมายถงึหนงัสอืการต์ูนรวมเล่มและหนงัสอืการต์ูนในรปูแบบพเิศษ (Limited 

Edition) ซึ�งไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางทั �งจากประเทศญี�ปุ่น และประเทศอื�นๆ ในเอเชยีรวมทั �งประเทศไทย 

อาทิ “นารุโตะ นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ” “โดราเอมอน” “เครยอนชินจัง” “เทพมรณะ Bleach” “Bakuman”               

“Blue Exorcist” การต์นูไทย อาท ิ“มดีที� 13” เป็นตน้  และล่าสุดไดร้บัลขิสทิธิ �หนังสอืการต์ูน One Punch Man และ

หนังสอืการต์นูเดธโน๊ต  การต์นูใหม่ที�กาํลงัโดง่ดงัทั �วโลกในขณะนี� 

2) หนังสือการ์ตูนความรู้ (Edutainment Comics) เป็นการใหค้วามรูแ้ก่เยาวชนในรปูแบบการต์ูน แบ่งเป็นช่อง

ทํานองเดยีวกบัการต์ูนญี�ปุ่น    มกีารแทรกความรูต้่างๆ และคําอธบิายเชงิวชิาการ ผ่านการเล่าเร ื�องที�สนุกสนาน     

มทีั �งแบบสเีดยีวและภาพสี�ส ีการต์นูที�ไดร้บัลขิสทิธิ �จากบรษิทัของคนไทย เช่น “ เชลลด์อน” และการต์ูนความรูชุ้ด 
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Science Kids ที�ได้ร ับลิขสิทธิ �จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นตน้  ปจัจุบนัทางบรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารผลติหนงัสอืในกลุ่มนี� 
 

ข) สิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมรกิา และออสเตรเลยี 

NGE ไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลติ  นําเขา้ และจําหน่ายสิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนที�ไดร้บัลขิสทิธิ �จากเจ้าของ

ลขิสทิธิ �และสาํนักพมิพช์ั �นนําจากกลุ่มประเทศแถบยุโรป อเมรกิา และออสเตรเลยี อาท ิWalt Disney, Warner Bros.,  

Simon & Schusters, Nickelodeon ประเทศสหรฐัอเมรกิา Hit Entertainment, Chorion, Scholastic UK, Egmont UK, 

Dorling Kindersley ประเทศองักฤษ,  VGS ในเครอืของ EGMONT, Verlagsgesellschaften ประเทศเยอรมนันี, Larousse 

ประเทศฝรั �งเศส, Casterman ประเทศเบลเยยีม, Paramon ประเทศสเปน และ Blake Education เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่  

ผลติเป็น 2 ภาษา ซึ�งมทีั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษในเล่มเดยีวกนั จนถงึปี  2558 NGE ไดร้บัลขิสทิธิ �ในการพมิพ์และ   

จดัจําหน่ายสิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมรกิา และออสเตรเลยี ทั �งสิ�นจาํนวนมากกวา่ 1,000 ปก 

ซึ�งดาํเนินการในรปูแบบดงัต่อไปนี� 

1) หนังสือนิทานภาพ (Storybook) ซึ�งไดค้ดัสรรจากนิทานที�ไดร้บัความนิยมอยา่งกวา้งขวางจากทั �งในและต่างประเทศ 

อาท ินิทานจากภาพยนตร ์“รวมนิทานแสนรกัเจา้หญงิโซเฟียที�หนึ�ง”, “รวมนิทานวนัเกดิสดุพเิศษของอนันา”  

2) หนังสือกิจกรรมเสริมทกัษะ (Activity Book) เป็นหนังสอืที�เหมาะสาํหรบัเดก็เลก็ ประกอบดว้ยรูปภาพเป็นส่วน

ใหญ่ พร้อมความรูแ้ละความบนัเทงิ ผ่านกจิกรรมต่างๆ อาท ิการระบายส ีการวาดรปู การลากเส้น เกมทดสอบ

ความจํา ส ี ตัวเลข หรือคําศพัท์ง่ายๆ ฯลฯ จดัพมิพ์เป็นสองภาษา (ไทย-องักฤษ) ส่วนใหญ่มีเนื�อหาเกี�ยวกับ        

ตวัการต์นูที�เป็นที�นิยมระดบันานาชาต ิตวัอยา่งสิ�งพมิพใ์นประเภทนี�ไดแ้ก่ “หนงัสอืระบายสเีจา้หญงิแสนรกั”, “ระบาย

สโีซเฟียคนเก่ง”, “หนังสอืกิ�ฟตเ์ซต็” อาท ิ  ฤดแูสนสนุกของโซเฟีย Fun Pack, เกมระบายสกีบัโซเฟีย, เกมระบายส ี

Zootopia, เกมระบายสกีบัมคิกี�เมา้สค์ลบัเฮา้ส,์ เกมระบายส ีCars2, ระบายส ีFrozen ราชนีิหมิะ, เกมระบายส ีAriel  

Fun Pack, เกมระบายส ี Finding Dory Fun Pack, ระบายสหีรรษากบัราพนัเซล และหนังสอืระบายสมีติใิหม่      

(AR Code) ภาพสามมติเิคลื�อนไหวไดด้ว้ยฟรแีอปพลเิคชนั Disney color and Play! เป็นตน้ 

 

1.2.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื  

• กลุ่มเดก็เลก็ (4 -8 ปี) 

• กลุ่มก่อนวยัรุน่ (9-12 ปี) และวยัรุน่ (13-18 ปี)  

โดยหนังสอืของกลุ่มบรษิทันั �น มคีวามหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในพสิยั     

ที�ต่างกนัดงันี� 

• หนังสอืการต์นูและนิตยสารการต์นู มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มก่อนวยัรุ่น และวยัรุ่น และอาจรวมไปถงึผูใ้หญ่  

ที�มคีวามชื�นชอบในการอ่านหนงัสอืการต์ูน เนื�องจากเป็นความบนัเทงิรปูแบบหนึ�งที�มตีน้ทนุตํ�า 

• นิทาน/ หนงัสอืภาพ/ หนังสอืกจิกรรมเสรมิทกัษะ มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็เลก็ 

• วรรณกรรมเยาวชนมีลกัษณะเนื�อหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอายุ จึงมกีลุ่มลูกค้าเป้าหมายครอบคลุม    

กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุน่ และวยัรุน่  

• หนังสอืสาระความรูม้คีวามละเอยีดของเนื�อหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอาย ุครอบคลุมลูกคา้เป้าหมายตั �งแต่

กลุ่มเดก็เลก็ ก่อนวยัรุน่ และวยัรุน่ 

• หนังสอืสารานุกรม มคีวามละเอยีดของเนื�อหาแตกต่างกนัตามความเหมาะสมและอายุ ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เดก็เลก็ 

ก่อนวยัรุน่ และวยัรุน่ 

• หนังสอืคู่มอืขอ้สอบสาํหรบัเยาวชน กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดก็ชั �นประถมศกึษา 
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1.2.3 การจําหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  

ก) สิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนจากประเทศญี�ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื�นๆ ในทวปีเอเชยี 

NGE เป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสิ�งพมิพ์สาํหรบัเยาวชนจากประเทศญี�ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื�นๆ ในทวปีเอเชยี 

โดยจดัจาํหน่ายใหก้บัเอเยน่ตท์ี�จดัจําหน่ายการต์นู และผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสอืรายใหญ่ที�มรีา้นหนังสอืหลายสาขา ซึ�งเป็นการขาย

ที�อาจมกีารรบัคนืไดใ้นภายหลงั โดยเอเยน่ตเ์หล่านี�จะกระจายสนิคา้ต่อไปยงัรา้นหนังสอืคา้ปลกีรายย่อยซึ�งจะจําหน่ายต่อใหแ้ก่

ผูอ้า่นอกีต่อหนึ�ง   

ในปี 2559 NGE จดัจําหน่ายสิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนจากประเทศญี�ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื�นๆ ในทวปีเอเชยี

ส่วนใหญ่ผ่านเอเย่นต์การต์ูน รองลงมาไดแ้ก่ รา้นหนังสอื รา้นค้าโมเดริน์เทรด รา้นสะดวกซื�อ และรา้นค้าที�ไม่ได้จําหน่าย

หนังสอืเป็นหลกั รวมทั �งช่องทางการจาํหน่ายอื�นๆ ไดแ้ก่ จาํหน่ายตรงผา่นบธู งาน event ตามลําดบั รวมจุดจําหน่ายทั �งสิ�นกวา่ 

12,000 จุด (ที�มา: บรษิทัฯ ) 

 

ข) สิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยโุรป อเมรกิา และออสเตรเลยี 

NGE เป็นผูผ้ลติและจําหน่ายสิ�งพมิพ์สําหรบัเยาวชนจากกลุ่มประเทศในแถบยุโรป อเมรกิา และออสเตรเลยีโดย      

จดัจําหน่ายผ่านผูจ้ดัจําหน่ายหนังสอืรายใหญ่ที�มรี้านหนังสอืหลายสาขา และรา้นคา้โมเดริน์เทรด ซึ�งมเีงื�อนไขการขายที�อาจมี

การรบัคนืไดใ้นภายหลงั โดยรา้นค้าเหล่านี�จะจําหน่ายต่อใหแ้ก่ผูอ้่านอกีทอดหนึ�ง นอกจากนั �น NGE ยงัมกีารจัดจําหน่าย

โดยตรงแกส่ถาบนัการศกึษาดว้ยเช่นกนั 

ในปี  2559 NGE จดัจาํหน่ายสิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนจากกลุม่ประเทศในแถบยโุรป อเมรกิา และออสเตรเลยี ส่วนใหญ่

ผา่นรา้นหนังสอื รองลงมาไดแ้ก่ รา้นคา้โมเดริน์เทรด รา้นสะดวกซื�อ และรา้นคา้อื�นๆ ที�ไม่ไดจ้ําหน่ายหนังสอืเป็นหลกั รวมทั �ง

จาํหน่ายตรงผา่นบธู โรงเรยีน และองคก์รต่างๆ และช่องทางการจําหน่ายอื�นๆ เช่น รา้นคา้ออนไลน์ รวมจุดจําหน่ายทั �งสิ�นกว่า 

12,000 จุด (รา้นคา้ 10,000 แห่ง, โรงเรยีน 2,000 แห่ง / ที�มา: บรษิทัฯ)  

 

1.2.4 กลยทุธ์การแขง่ขนั 

1) คดัเลอืก สรา้งสรรค ์พฒันาสื�อที�มคีณุภาพ  

บรษิทัจะดําเนินการผลิตและจดัจําหน่ายสิ�งพมิพ์สําหรบัเยาวชนที�มีคุณภาพ ความเหมาะสม และตอบสนอง    

ความตอ้งการของกลุ่มเดก็และเยาวชน รวมทั �งส่งเสรมิความรูด้า้นต่างๆโดยเฉพาะความรูด้า้นภาษาองักฤษ ซึ�งสิ�งพมิพ์

หลายประเภทของกลุ่มบรษิทัฯ มภีาษาไทยควบคูก่บัภาษาองักฤษ 

2) คดัเลอืก สรา้งสรรค ์สิ�งพมิพท์ี�ทนัสมยัและไดร้บัความนิยมระดบันานาชาต ิ 

กลุ่มบรษิทัจะใชข้อ้ไดเ้ปรยีบสาํนกัพมิพอ์ื�นๆ จากการมคีวามสมัพนัธท์ ี�ดกีบัสาํนักพมิพท์ี�มชีื�อเสยีงในต่างประเทศ 

ในการพจิารณาคดัเลือกสิ�งพิมพ์ที�ได้รบัความนิยมสูงจากต่างประเทศ และมีแนวโน้มที�จะได้รับความนิยมในประเทศ         

มาทาํการผลติและจดัจําหน่ายไดต้ามเป้าหมาย  

3) พฒันาสิ�งพมิพท์ี�สอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดอยา่งรวดเรว็ 

กลุ่มบรษิทัมกีารตดิตามข่าวสารความนิยมของหนังสอืในต่างประเทศและในประเทศอย่างต่อเนื�อง เพื�อคดัเลอืก

เรื�องที�ไดร้บัความนิยมสงู มาจดัพมิพว์างจาํหน่ายเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูอ้า่น  

นอกจากนี�กลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการตั �งราคาจําหน่ายสิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชนที�เหมาะสมและสามารถแข่งขนักบั

สํานักพมิพ์อื�นๆ ในตลาดได้ นอกจากนั �น กลุ่มบรษิทัฯยงัมกีารสรา้งแรงจูงใจในการซื�อหนังสอื เช่น จดัจําหน่ายหนังสือ    

เป็นชุดในราคาพเิศษ หรอืใหส้ว่นลดพเิศษพรอ้มของสมนาคุณ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯไม่มนีโยบายทาํการตลาด

ดว้ยราคาตํ�ากว่าคูแ่ข่ง (Price War) 

4) สรา้งสรรคก์จิกรรมเพื�อการมสี่วนร่วมของลกูคา้ และกจิกรรมเพื�อสงัคม  

กลุ่มบรษิทัไดด้าํเนินการจดักจิกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื�องเพื�อใหลู้กคา้ไดรู้จ้กัและมสี่วนร่วม ไดแ้ก่กจิกรรม

เปิดตวัหนงัสอื กจิกรรมเสวนานกัเขยีน เสวนาใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัเนื�อหาในหนงัสอื เช่น สมัมนาเจาะจุดแขง็ กจิกรรมประกวด
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ระบายส ีกจิกรรมแนะนําหนังสอืและลุ้นรางวลัทางสื�อสงัคมออนไลน์ และอื�นๆ บรษิทัฯ มกีารขายสนิคา้ CSR เพื�อเป็น     

การระบายสนิคา้และส่งเสรมิใหม้กีารอา่นหนงัสอืกนัมากขึ�น 

5) พฒันาช่องทางการจดัจําหน่ายอยา่งมปีระสทิธภิาพเพื�อเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทกุกลุ่ม 

กลุ่มบรษิทัใหค้วามสําคญักบัการกระจายสื�อที�คดัสรรแล้วว่ามคีุณภาพและมเีนื�อหาเหมาะสมไปยงักลุ่มเป้าหมาย  

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การให้ความสําคัญด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายทั �งช่องทางดั �งเดิม                 

ในดา้นระบบงาน การพฒันาความรูเ้กี�ยวกบัตวัสนิคา้ และการควบคุมตดิตาม เพื�อเปิดโอกาสในการจําหน่ายใหค้รอบคลุม

หนังสอืทุกกลุ่ม ทุกเพศวยั ในทุกช่องทางใหม้ากที�สดุ รวมถงึการเปิดโอกาสการขายผา่นสื�อใหม่ อาท ิหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์

(E-book) สําหรบัอ่านบนสมาร์ทโฟนหรอืแทบเล็ต โซเชยีลเน็ตเวิร์ก ตลอดจนชุมชนออนไลน์ที�เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั      

ของหนังสือเด่น เช่น ชุมชนคนรกัแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สําหรบัหนังสือเกี�ยวกับเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสนั นอกจากนี�         

กลุ่มบรษิทัยงัเน้นการเขา้ถงึเดก็และเยาวชนเป็นพเิศษผ่านการขายตรงเพื�อเขา้ถงึผูป้กครองของเดก็และเยาวชน รวมถงึ  

การขายตรงเขา้สูโ่รงเรยีน โดยผา่นหอ้งสมุดหรอื ครบูรรณารกัษ์ ครทูี�ปรกึษา เพื�อเสนอทางเลอืกในการใชป้ระกอบการเรยีน

การสอน หรอืมไีวป้ระจําหอ้งสมุดเพื�อเป็นแหล่งขอ้มูลสาํหรบันักเรยีนศกึษาคน้ควา้อกีทางหนึ�ง บรษิทัฯมกีารจําหน่ายผ่าน

ช่องทางจดัจําหน่ายออนไลน์ ไดแ้ก่ nstore.net รา้นคา้อคีอมเมริซ์เครอืเนชั �น, LINE SHOP, LAZADA และผ่าน Facebook 

fanpage ของเครอืเนชั �น ซึ�งใหส้ว่นลดเป็นพเิศษแก่ผูส้ ั �งซื�อ และเป็นการเพิ�มช่องทางการจําหน่ายสาํหรบัผูอ้า่นมากยิ�งขึ�น  

 

1.3 การจดัหาสื�อสิ�งพิมพป์ระเภทหนังสือ 

1.3.1 การผลติสื�อสิ�งพมิพป์ระเภทหนังสอื 

กลุ่มบรษิทัจะทาํการพจิารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ�งพมิพ ์เพื�อวางแผนกําหนดประเภทสิ�งพมิพแ์ละรปูแบบเนื�อหา  

ที�จะดาํเนินการผลติในแต่ละปี หลงัจากนั �น กลุม่บรษิทัจะดาํเนินการจดัหาและผลติสิ�งพมิพ ์โดยมขีั �นตอนหลกัในการดาํเนินการ 

ดงัต่อไปนี� 

1) การคดัสรรสื�อสิ�งพมิพ ์  

กลุ่มบรษิทัฯไดส้ํารวจตลาดเพื�อสอบถามหรอืหาขอ้มูลของประเภทหรอืรายชื�อสิ�งพมิพท์ี�เป็นที�ต้องการของกลุ่ม

ผูอ้่านเป้าหมายโดยตรง ในบางกรณีนักเขยีนหรอืสํานักพมิพผ์ูเ้ป็นเจ้าของลขิสทิธิ �อาจทาํการตดิต่อขอจําหน่ายลขิสทิธิ �ใน  

การผลติและจดัจําหน่ายแก่กลุ่มบรษิทัฯโดยตรง เนื�องจากชื�อเสยีงของกลุ่มบรษิทัฯเป็นที�ยอมรบัในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งหนงัสอืพอ็คเกต็บุ๊คสใ์นแนวธุรกจิและการจดัการ และการพฒันาตนเองของกลุ่มบรษิทัฯ   

หลงัจากนั �น คณะทาํงานเพื�อคดัเลอืกหนงัสอืของกลุ่มบรษิทั ซึ�งประกอบดว้ยผูบ้รหิาร บรรณาธกิาร ฝ่ายขาย และ

ฝา่ยการตลาด จะทาํการคดัเลอืกสิ�งพมิพท์ี�เหมาะสมในการผลติและจดัจําหน่ายซึ�งมคีณุสมบตัเิบื�องตน้ดงันี� 

1.1) มีรูปแบบและเนื�อหาที�คาดว่าน่าจะตรงกับความต้องการและได้รบัความสนใจอย่างต่อเนื�องจากกลุ่มผู้อ่าน

เป้าหมาย ซึ�งเป็นกลุ่มที�มขีนาดที�เหมาะสมในการจดัพมิพส์ิ�งพมิพน์ั �นๆ  

1.2) ไม่มเีนื�อหาที�แสดงความรุนแรงและยั �วยทุางเพศ 

1.3) มตีน้ทนุในการซื�อลขิสทิธิ �ที�เหมาะสม และสามารถขายไดใ้นราคาที�กลุ่มบรษิทัสามารถทํากําไรจากการผลติและ

จดัจําหน่ายสิ�งพมิพน์ั �นได ้

2) ตดิต่อ เจรจา และทาํสญัญาซื�อลขิสทิธิ �  

หลงัจากที�ได้รายชื�อสิ�งพมิพท์ี�เหมาะสมแล้ว กลุ่มบรษิทัฯจะดาํเนินการตดิต่อเจรจาราคา และเง ื�อนไขในการซื�อ

ลขิสทิธิ �กบันักเขยีน หรอืสํานักพมิพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิ � สําหรบัหนังสอืพอ็คเกต็บุ๊คส์ในหมวดทั �วไปบางเล่ม กลุ่มบรษิทั  

อาจดาํเนินการตดิต่อนกัเขยีนที�คาดว่าจะเป็นที�นิยมในกลุ่มผูอ้่านมาเพื�อเขยีนหนังสอืใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั จากนั �นจงึทําสญัญา

กบันกัเขยีน หรอืสาํนักพมิพผ์ูเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิ � 

3) การจดัเตรยีมตน้ฉบบัภาษาไทย 

3.1) การแปล  ในกรณทีี�เป็นสิ�งพมิพภ์าษาต่างประเทศ กลุ่มบรษิทัฯจะตดิต่อผูแ้ปลที�มคีวามเหมาะสมกบัประเภท

หนังสือเพื�อดําเนินการแปลเป็นภาษาไทย และติดต่อผู้ที�มีความเหมาะสมกับประเภทหนังสือดงักล่าวเพื�อทําหน้าที�
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บรรณาธกิารเล่มตรวจสอบความถูกตอ้งของสาํนวนแปล ซึ�งภายหลงัจากที�ผูแ้ปลทําการลงนามในสญัญาและไดร้บัตน้ฉบบั

สิ�งพมิพภ์าษาต่างประเทศจากกลุ่มบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กจ็ะดาํเนินการแปล โดยระยะเวลาในการแปลนั �นขึ�นอยู่กบัประเภท

สิ�งพมิพ ์ความยากง่ายของเนื�อหา และจํานวนหน้า ซึ�งสว่นใหญ่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืน จากนั �นผูแ้ปลจะดาํเนินการสง่ผล

งานแปลฉบบัสมบูรณ์ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯเพื�อส่งต่อใหแ้ก่บรรณาธิการเล่มเพื�อดําเนินการตรวจทานและปรบัแก้ หลงัจาก

บรรณาธกิารตรวจและปรบัแกบ้ทแปลเสรจ็สิ�นสมบรูณ์แลว้ กจ็ะสง่ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ เพื�อดาํเนินการในขั �นตอนการจดัรปูเล่ม

และจัดพมิพ์ต่อไป ในกรณีสิ�งพมิพ์เป็นหนังสือการ์ตูน กลุ่มบรษิัทจะต้องนําต้นฉบับหนังสอืการ์ตูนภาษาต่างประเทศ       

มาสแกน เพื�อนําคาํแปลลงประกอบภาพการต์นู 

3.2) การจดัรูปเล่ม ภายหลงัจากที�กลุม่บรษิทัไดร้บัตน้ฉบบัสิ�งพมิพภ์าษาไทยฉบบัสมบูรณ์ก็จะนํามาดาํเนินการจดัเรยีง

ภาพ เนื�อหา และจดัรูปเล่มใหเ้หมาะสม ในบางกรณีที�เป็นสิ�งพมิพจ์ากต่างประเทศ อาจถูกจาํกดัใหจ้ดัเรยีงและจดัทํารูปแบบให้

เหมอืนตน้ฉบบัภาษาตา่งประเทศ นอกจากนั �น กลุม่บรษิทัฯจะทาํการออกแบบปกหนงัสอื และจดัทาํปกขึ�นมาเองในกรณที ี�เจา้ของ

ลขิสทิธิ �มไิดบ้งัคบัใหใ้ชป้กหนงัสอืของตน้ฉบบั หรอืในกรณทีี�กลุม่บรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่ปกเดมิไมเ่หมาะสม 

4) การจดัเตรยีมการพมิพ ์

4.1) การเตรยีมกระดาษ กลุ่มบรษิทัฯจะดาํเนินการตดิต่อผูค้า้กระดาษเพื�อดาํเนินการสั �งจองกระดาษที�ใชใ้นการ

จดัพมิพ ์ ในระหว่างการจดัเตรยีมตน้ฉบบั โดยปจัจุบนั กลุ่มบรษิทัซื�อกระดาษเพื�อใชผ้ลติสิ�งพมิพจ์ากบรษิทัในเครอืเนชั �น 

และผูจ้ดัจาํหน่ายกระดาษภายในประเทศในราคาตลาด 

4.2) การจดัหาโรงพมิพ ์ในระหว่างการจดัเตรยีมตน้ฉบบั กลุ่มบรษิัทฯจะดําเนินการตดิต่อโรงพมิพ์เพื�อกําหนด

รูปแบบการพมิพ์ ค่าจ้างพมิพ์ และวนักําหนดส่งของ โดยมกีารเปรยีบเทยีบและเจรจาต่อรองเพื�อใหค้่าจ้างพมิพ์ตํ�าที�สุด

ภายใตร้ปูแบบสิ�งพมิพท์ี�กลุม่บรษิทัฯตอ้งการ ปจัจุบนั ใชบ้รกิารโรงพมิพจํ์านวน 3 แหง่ ไดแ้ก่ บจก. ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย), 

บจก. เอช-เอน็ กรุ๊ป และบจก. พร ิ�นตโ์พร  

4.3) การพมิพท์ดสอบ จากนั �นกลุ่มบรษิทัจะดาํเนินการส่งพมิพท์ดสอบ (proof printing) และตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย

อกีคร ั �งหนึ�ง ในบางกรณี กลุ่มบรษิัทฯต้องจดัส่งต้นแบบของสิ�งพิมพ์ให้แก่เจ้าของลิขสทิธิ �เพื�อขออนุมตัิก่อนดําเนิน           

การจดัพมิพ์หรอืจดัจําหน่าย 

5) การพมิพแ์ละจดัสง่ 

กลุ่มบรษิทัจะจดัส่งไฟล์อเิล็กทรอนิกส์ต้นฉบบัสิ�งพมิพใ์หแ้ก่โรงพมิพเ์พื�อดําเนินการพมิพ์ เมื�อโรงพมิพด์าํเนิน    

การพมิพเ์รยีบรอ้ยแลว้ โรงพมิพจ์ะจดัสง่หนงัสอืที�พมิพเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้มาที�คลงัสนิคา้ของกลุ่มบรษิทั 

สรุปสาระสาํคญัของสญัญาลขิสทิธ์สิ�งพมิพป์ระเภทหนงัสอื 

ในการผลติและจดัจําหน่ายสิ�งพมิพป์ระเภทหนังสอื กลุ่มบรษิทัจะซื�อลขิสทิธิ �ส ิ�งพมิพม์าจากเจ้าของลขิสทิธิ � ซึ�งเป็น

นักเขยีนหรอืสาํนักพมิพท์ั �งในและต่างประเทศจํานวนหลายราย เพื�อนํามาผลิตและจดัจําหน่ายเพยีงรายเดยีว (Exclusive) 

ในประเทศไทย ซึ�งส่วนใหญ่มรีะยะเวลา 3 - 7 ปี และมสีทิธต่ิออายสุญัญาไดใ้นราคาและเงื�อนไขเดมิ ส่วนใหญ่มกีารกําหนด

จาํนวนขั �นตํ�าในการผลิตสิ�งพมิพค์ร ั �งแรก ทั �งนี� เจา้ของลขิสทิธิ �สามารถยกเลกิสญัญาได ้หากกลุ่มบรษิทัทาํผดิสญัญา และ/

หรอืมปีญัหาดา้นการเงนิ และ/หรอือยู่ในสถานะลม้ละลาย เป็นตน้ โดยมคีา่ลขิสทิธิ �ที�สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี� 

1) ค่าลขิสทิธิ �ข ั �นตน้ซึ�งเป็นจํานวนคงที� (minimum guarantee) กําหนดจากยอดพมิพเ์ริ�มต้นขั �นตํ�า หรอืประมาณการ

ยอดขาย ชําระ ณ วนัที�ลงนามในสญัญา หรอืภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว ้

2) คา่ลขิสทิธิ �แปรผนัที�คาํนวณจากยอดจําหน่ายสิ�งพมิพห์รอืยอดพมิพ ์ซึ�งสว่นใหญ่มกีารชาํระทุกครึ�งปี หรอืหนึ�งปี   

ทั �งนี� ประเภทของคา่ลขิสทิธิ � รวมทั �งจํานวนและกาํหนดเวลาการชาํระคา่ลขิสทิธิ �ของแต่ละสญัญานั �น ขึ�นอยูก่บัการตอ่รอง

ระหว่างกลุ่มบรษิทัและเจา้ของลขิสทิธิ �  
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในธรุกิจสิ�งพิมพ ์

ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกจิสาํนกัพมิพ ์

ปี 2559 นบัเป็นอกีปีที�ธรุกจิอตุสาหกรรมสิ�งพมิพล์ดลงอยา่งตอ่เนื�อง เหน็ไดจ้ากการที�นิตยสารปิดตวัมากขึ�นหลายฉบบั 

ทําใหอุ้ตสาหกรรมสิ�งพมิพ์กําลังอยู่ในภาวะซบเซา สภาพการณ์นี�ไม่ได้เกิดขึ�นเพยีงแต่ในประเทศไทยเท่านั �น ทั �วโลก          

กป็ระสบปญัหาอย่างเดยีวกนั นอกจากนั �น รา้นขายหนังสอืรายย่อยยงัปิดตวัลงอย่างต่อเนื�องโดยเฉพาะรา้นขายหนังสอื

การต์นู ซึ�งเป็นผลติภณัฑท์ี�ราคาต่อเล่มไม่สงู มผีลเป็นลูกโซ่ทําใหผู้อ้่านหาซื�อหนังสอืลําบากขึ�น และไม่สามารถสั �งจํานวน

น้อยจากรา้นคา้ออนไลน์ได ้เนื�องจากค่าสง่มมีลูคา่ใกล้เคยีงกบัราคาหนังสอื ทาํใหผู้อ้่านหนังสอืการต์ูนรอซื�อในงานสปัดาห์

หนังสอืแหง่ชาต ิหรอืงานมหกรรมหนังสอืระดบัชาตมิากกวา่หนงัสอืประเภทอื�น จะเหน็ไดว่้ายอดขายของหนงัสอืการ์ตนูของ

บรษิทัในสองงานดงักล่าว มอีตัราสว่นการขายลดลงน้อยกวา่หนังสอืประเภทอื�น  

 ในสว่นของหนงัสอืสาํหรบัผูใ้หญ่ เช่น หนงัสอืแนวธุรกจิ และการลงทุน หนังสอืสุขภาพ หนังสอืที�มชีื�อเสยีงมาจาก

ต่างประเทศยงัเป็นหมวดที�ทํารายไดอ้ย่างค่อนขา้งคงที� หากมกีารเลือกหนังสอืที�มเีนื�อหาด ีน่าเชื�อถอื อยู่ในกระแสที�เป็น

ความสนใจ หรอืเจาะกลุ่มผูอ้า่นที�ชดัเจนมากยิ�งขึ�น ปี 2559 หนังสอืเกี�ยวกบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลที� 9 เป็นที�

สนใจมากที�สดุ  

 หนงัสอืเดก็เลก็ เช่น หนังสอืกจิกรรมระบายส ีเสรมิสรา้งทกัษะ หนงัสอืสอนภาษาองักฤษ เป็นหนังสอืที�ยงัคงต้อง

ใชค้วามน่ารกัของคารแ์รค็เตอร ์และราคาเป็นหลกั หากสองสิ�งนี�ควบคูไ่ปดว้ยกนั กส็ามารถทาํยอดขายใหเ้ป็นที�พอใจ 

สาํหรบัธุรกจิหนงัสอือเิลก็ทรอนิคส ์มกีารเตบิโตมากกวา่เดมิ แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนรายไดท้ี�ลดลงของหนังสอื

กระดาษได ้ เนื�องจากผูอ่้านยงันิยมอ่านหนังสอือเิลก็ทรอนิกสโ์ดยไม่มคี่าใชจ้่าย ทั �งๆ ที�มีผูป้ระกอบการหลายรายเขา้มา

ดําเนินธุรกิจนี�อย่างจรงิจงั และนําเสนอผลติภณัฑท์ี�หลากหลาย ซึ�งเป็นการบ้านที�ผูป้ระกอบการและสํานักพมิพ์ต้องหา

วธิกีารที�ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อไป  

ดว้ยสถานการณ์ที�กล่าวขา้งตน้ ปี 2560 บรษิทัมีกลยุทธ์ในการทํางาน คอื พฒันาการคดัเลอืกหนังสอืที�มเีนื�อหา      

ที�ตรงกบัความต้องการของผู้อ่าน การควบคุมยอดพมิพ์ให้เหมาะสมกบัยอดขาย การเพิ�มสนิคา้คู่ไปกบัหนังสอืสําหรบั

หนังสอืเดก็เลก็เพื�อเป็นการจูงใจในการเลอืกซื�อ การเพิ�มช่องทางการขายไปยงัแหล่งใหม่ เช่น เพิ�มจํานวนรา้นคา้ออนไลน์ 

การโฆษณาประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ื�อในเครอืใหเ้กดิประโยนชส์งูสดุทั �งหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร และ Social Media ซึ�งมสีมาชกิ

มากกวา่ 5 ลา้นคน อกีทั �งรว่มกบัพนัธมติรที�หลากหลายทั �งออนไลน์และออฟไลน์ในการขยายไปยงัผูอ้า่นกลุ่มใหม่ เป็นตน้  

 

2.  ธรุกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายสิ�งพิมพต่์างประเทศ และบริการที�เกี�ยวข้อง 

2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

กลุ่มบรษิทัประกอบธุรกจิเป็นตวัแทนจําหน่ายสิ�งพมิพจ์ากต่างประเทศชั �นนําและบรกิารที�เกี�ยวขอ้งผ่านตวับรษิทัเอง 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 สิ�งพมิพท์ี�บรษิทัใหบ้รกิารมทีั �งหมด 236 ฉบบั ประกอบดว้ยหนังสอืพมิพภ์าษาต่างประเทศ 

นิตยสารภาษาต่างประเทศ และสมาชกิออนไลน์ต่างประเทศ ซึ�งธุรกจิดงักล่าวรวมถึงการเป็นตวัแทนขายสมาชิกและ      

เป็นตวัแทนขายโฆษณาใหก้บัหนงัสอืพมิพ ์ The Yomiuri Shimbun ฉบบัที�พมิพใ์นประเทศไทย การรบัจา้งพมิพโ์ดยไม่มี

ลขิสทิธิ �ในสิ�งพมิพ์ คอื หนังสอืพมิพ์ The Yomiuri Shimbun รวมถงึ การใหบ้รกิารจดัส่งกบัหนังสอืพมิพแ์ละนิตยสาร        

อกีหลายฉบบั   

2.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

 ในกรณีหนงัสอืพมิพ ์The Yomiuri Shimbun ซึ�งเป็นหนงัสอืพมิพภ์าษาญี�ปุน่นั �น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคอื ชาวญี�ปุ่น

และครอบครวัที�มาพาํนกัและทาํงานในประเทศไทยทั �งชั �วคราวและเป็นระยะเวลานาน รวมทั �งนักท่องเที�ยวชาวญี�ปุ่น ในส่วน

หนังสอืพมิพ์ Financial Times กลุ่มเป้าหมายคอื นักธุรกจิชาวต่างชาต ิ นักธุรกจิและผูบ้รหิารระดบัสงูชาวไทยที�ตอ้งการ

ไดร้บัข่าวสารขอ้มลูอพัเดทในภมูภิาคเอเชยี และทั �วโลก  

 บรษิทัยงัเดนิหน้าเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มที�มีความสนใจนิตยสารต่างประเทศเพิ�มมากขึ�น เพื�อใหส้ามารถ

บรกิารลกูคา้ไดต้รงกลุ่มมากขึ�น บรษิทัไดแ้บ่งสนิคา้ออกเป็น 16 หมวด ดงันี� 
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Automotive & Motorcycle กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นเจ้าของรา้นขายรถยนต์ ผูท้ ี�ช ื�นชอบการขบัรถ และ      

ผูท้ี�ตดิตามการออกรถรุน่ใหม่ๆ   

Business & Finance มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกัเป็นนักธุรกิจ และนักบญัชีการเงนิ ทั �งชาวไทยและต่างประเทศที�อยู ่      

ในประเทศไทย แต่ปจัจุบนั บรษิทัฯ ไดข้ยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่มนักศึกษาที�กาํลงัศกึษาดา้นธุรกจิ ซึ�งปจัจุบนัมคีวามสนใจ

ในนิตยสารภาษาต่างประเทศเพิ�มมากขึ�น  

Computer & Electronics มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูป้ระกอบการดา้นคอมพวิเตอร ์และอเิลก็ทรอนิกส์ต่างๆ รวมถงึ

คนทาํงานดา้น IT นกัศกึษา บคุคลทั �วๆไปที�สนใจในดา้นอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์และการสื�อสารทุกชนิด  

Entertainment มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มวยัรุน่และวยัทาํงานที�ชื�นชอบการตดิตามข่าวของดารา ภาพยนตร ์และ

ขา่วบนัเทงิทั �วไป 

Health & Fitness มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกั เป็นสถานประกอบการดา้นสุขภาพ เช่น รา้นสปา รา้นอาหาร โรงพยาบาล

สถานที�ออกกาํลงักาย และรวมถงึบคุคลทั �วไปที�รกัสขุภาพ  

Home & Garden มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกั เป็นพอ่บา้น แมบ่า้น และคนทํางานที�สนใจในการตกแต่งบา้นและสวนของตนเอง 

และผูป้ระกอบธุรกจิบา้นและสวน เพื�อดแูนวโน้มความตอ้งการของลกูคา้ 

Kids & Teens มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นเยาวชน อาย ุ7-19 ปี 

Men มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นผูช้าย ที�ชอบตดิตามดาราคนโปรดของตนเอง ผา่นภาพและเนื�อขา่วที�น่าสนใจ 

News & Current Affairs มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกจิ นกัวชิาการ กลุ่มนกัศกึษา ที�ชื�นชอบการตดิตามขา่วและ

สนใจในการวเิคราะหข์่าวในเชงิลกึ   

Science & Nature มกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายหลกัเป็นนักวิชาการ นักธรรมชาตนิิยม นักศกึษาที�สนใจวทิยาศาสตร ์และ

ธรรมชาต ิ

Sports & Recreation มกีลุ่มลกูคา้ คอื บุคคลทุกเพศ ทุกวยัที�รกัในกฬีาที�ตนเองชื�นชอบ เช่น ฟุตบอล กอลฟ์ บาสเกตบอล 

รวมถงึนกัเดนิทางที�สนใจสถานที�ทอ่งเที�ยวต่างๆ 

Women มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกั เป็นบคุลทั �วไปที�สนใจในเรื�องแฟชั �น ดารา ขา่วบนัเทงิต่างๆ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ 

Cooking & Food มกีลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นแม่บ้าน และคนทํางานที�มคีวามสนใจทําอาหาร ต้องการหาความรูเ้พิ�มเตมิ

เกี�ยวกบัเมนูอาหาร และสาระน่ารูข้องอาหารต่างๆ 

Travel & Vacation มกีลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นนกัธุรกจิ และบุคคลทั �วไปที�ตอ้งการขอ้มูลแนะนําการท่องเที�ยว 

Jewelry & Watch มกีลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นบรษิทั รา้นคา้ที�ดาํเนินธุรกจิสนิคา้เครื�องประดบั  

General Interest มกีลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นบุคคลทั �วไปที�ใฝห่าความรู ้และขอ้มลูเพื�อใหต้นเองมคีวามรูร้อบดา้น 

 ปจัจุบนับรษิัทได้ขยายผลิตภณัฑ์ไปยงัข้อมูลประเภทดิจิทลั โดยเป็นตวัแทนจําหน่ายสมาชิกออนไลน์ใหก้ับ      

The Wall Street Journal Asia ซึ�งเป็นแบรนดท์ี�ไดร้บัความเชื�อถอืมายาวนาน โดยมกีลุ่มเป้าหมายเป็นนักธุรกจิระดบัสงู     

ที�ตอ้งการขอ้มลูเกี�ยวกบัธุรกจิ 

2.3 การจําหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายสิ�งพมิพต์่างประเทศของบรษิทัจะมชี่องทางการจําหน่ายที�แตกต่างกนัไปตามที�สาํนกัพมิพ์เจา้ของ

ลขิสทิธิ �ใหส้ทิธไิวใ้นสญัญาการเป็นตวัแทนจาํหน่ายของแต่ละสิ�งพมิพ ์โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี� 

ก) รา้นหนงัสอื และแผงหนงัสอื (Newsstand): บรษิทัเป็นตวัแทนจําหน่ายกระจายสิ�งพมิพไ์ปที�รา้นหนังสอื และแผงหนังสอื

ใหก้บัหนงัสอืพมิพ์ Yomiuri ฉบบัที�ผลติในประเทศไทย ซึ�งรา้นคา้หรอืแผงหนังสอืนําไปจําหน่ายต่อใหก้บัผูอ้่านโดยตรง     

ซึ�งบรษิทัมจีุดกระจายสิ�งพมิพต์่างประเทศผา่นช่องทางนี�รวมกนัทั �งสิ�นมากกว่า 400 แห่ง 

ข) สมาชกิ: บรษิทัเป็นตวัแทนในการบอกรบัสมาชกิสิ�งพมิพต์่างประเทศ ซึ�งระยะเวลาการเป็นสมาชกินั �นมคีวามหลากหลาย

ขึ�นกบัประเภทหนังสอืพมิพ์ หรอืนิตยสาร เช่น ราย 1 เดอืน ราย 1 ปี ราย 2 ปี เป็นตน้ โดยสิ�งพมิพส์่วนใหญ่ในปจัจุบนัจะ
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ขายสมาชกิควบคูท่ ั �งสิ�งพมิพแ์ละออนไลน์ โดยม ีThe Wall Street Journal Asia ที�ขายออนไลน์เพยีงอย่างเดยีว สิ�งพมิพ์

ดงักล่าวจะถูกจดัสง่ถงึสถานที�ที�ผูเ้ป็นสมาชกิระบุไว ้โดยผูจ้ดัส่งที�บรษิทัฯ หรอืผูผ้ลติสิ�งพมิพเ์ป็นผู้จา้ง  

ค) Bulk:  ในช่องทางนี� บรษิทัเป็นตวัแทนจําหน่ายสิ�งพมิพต์่างประเทศหวัละหลายเล่มใหแ้ก่ผูซ้ื�อเพยีงรายเดยีว เช่น 

โรงแรม สายการบนิ และองค์กรต่างๆ เป็นต้น โดยสํานักพมิพ์เจ้าของสิ�งพมิพ์ต่างประเทศนั �นๆ จะมกีารกําหนดลกัษณะ  

การจําหน่ายและจํานวนเล่มที�จาํหน่ายในแบบ Bulk ที�แตกต่างกนัไป  

2.4 กลยทุธ์การแขง่ขนั 

สาํหรบัธุรกจินี� หากบรษิทัสามารถทาํยอดจาํหน่ายไดเ้พิ�มขึ�น บรษิทัฯ จะไดร้บัคา่นายหน้าหรอืส่วนลดในสดัส่วนที�

เพิ�มขึ�นเช่นกนั บรษิทัจงึมนีโยบายมุ่งเน้นการเพิ�มยอดจําหน่ายสิ�งพมิพต์่างประเทศที�บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจําหน่ายอยู่แลว้ 

ในปจัจุบนั โดยการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายไปยงัช่องทางใหม่ๆ เช่น การจําหน่ายแบบอเิล็กทรอนิกส์ผ่านเวบ็ไซต์     

ซึ�งเป็นการจดัจําหน่ายที�มตี้นทุนตํ�าและเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้รวดเรว็ และการจําหน่ายผ่านศูนยบ์รกิารการขายสมาชกิ 

Nstore ซึ�งบริษัทได้จัดตั �งขึ�นโดยรวบรวมสิ�งพิมพ์ของบรษิัทฯ เองและพนัธมิตรทั �งภายในประเทศและต่างประเทศ          

เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูอ่้าน เป็นตน้  

บริษัทยงัคงมีการเพิ�มการเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายสิ�งพิมพ์ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสิ�งพิมพ์ด้านธุรกิจ และ          

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูอ้่านทุกกลุ่ม และเพิ�มความหลากหลายของสิ�งพมิพ ์ในปี 2559 บรษิทัจงึไดแ้บ่งการขาย

สิ�งพิมพ์ออกเป็น 2 ประเภทคือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร โดยในส่วนของนิตยสารได้แบ่งสินค้าออกเป็น 16 กลุ่ม           

ดงันั �นพนกังานของบรษิทัสามารถเจาะตลาดตามลกูคา้ใหต้รงกลุ่มเป้าหมายได ้

บรษิทัมกีลยทุธเ์ฉพาะในแต่ละช่องทางการจดัจาํหน่ายดงันี� 

ก) รา้นหนังสอื และแผงหนงัสอื (Newsstands)  

 บรษิทัมุง่ เน้นการตดิต่อ และสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบัรา้นหนงัสอืขนาดใหญ่เป็นหลกั เนื�องจากมสีาขามาก และสามารถ

เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดม้ากกวา่รา้นหนังสอื หรอืแผงหนงัสอืที�มขีนาดเลก็ 

ข) สมาชกิแก่บุคคลทั �วไป (Subscription) 

 บรษิทัมกีารจดักจิกรรมการตลาดโดยจําหน่ายสิ�งพมิพต์่างประเทศอื�นๆ ใหแ้ก่สมาชกิในราคาที�ตํ�ากว่าราคาหน้าปก หรอื

ตํ�ากว่าราคาที�จําหน่าย ณ แผงหนังสอื รวมถึงมีการมอบของสมนาคุณในกรณีสมคัรเป็นสมาชิกสิ�งพิมพ์กับบรษิัท      

ทั �งนี� บรษิทัมกีารชกัชวนใหผู้อ้า่นสมคัรสมาชกิกบับรษิทัฯ โดยผ่านช่องทางหลกัคอื การชกัชวนทางโทรศพัท์ การออกรา้น

ในงานสปัดาหห์นงัสอื การโปรโมทผา่นเวบ็ไซต ์และการสง่อเีมลและเอกสารไปยงัผูอ่้านที�เป็นกลุม่เป้าหมายโดยตรง เป็นตน้ 

ค) สมาชกิโรงแรม โรงพยาบาล และองคก์รทั �วไป (Bulk) 

 บริษัทมีทีมการขายที�ติดต่อกับสายการบิน โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และ องค์กรอื�นๆ โดยตรง           

เพื�อชกัชวนใหอ้งคก์รเหล่านั �นซื�อสิ�งพมิพต์่างประเทศแบบ Bulk จากบรษิทั 

2.5 บรกิารจดัพมิพ ์จดัส่งและกระจายสนิคา้ 

ปจัจุบนั สาํนักพมิพ์เจ้าของหนังสอืพมิพ์ The Yomiuri Shimbun ไดว้่าจ้างบรษิทัใหด้ําเนินการจดัพมิพ์

หนังสอืพมิพ ์ โดยบรษิทัไดใ้ชบ้รกิารโรงพมิพ์ในเครอืเนชั �น ไดแ้ก่ บรษิทั ดบับลิวพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั             

ในการจดัพมิพ์หนังสอืพมิพ์ดงักล่าว หลงัจากนั �นสาํนักพมิพ์เจ้าของสิ�งพมิพ์ ไดว้่าจ้างบรษิทัฯ กระจายหนังสอืพมิพ์ตาม

ช่องทางการจําหน่ายต่างๆ โดยบรษิทัไดว้่าจ้างบรษิทัในเครอืเนชั �น ไดแ้ก่ บรษิทั เอน็เอ็มแอล จํากดั เป็นผูก้ระจาย

หนังสอื ในส่วนของนิตยสารต่างประเทศนั �น สํานักพมิพเ์จ้าของสิ�งพมิพ์จะผลติในต่างประเทศ และจดัส่งใหแ้ก่ลูกค้า  

โดยว่าจ้างบรษิทัหรอืผูจ้ดัส่งรายอื�น   

สรุปสาระสาํคญัของสญัญาตวัแทนจําหน่ายสิ�งพมิพต์่างประเทศ 

ในการเป็นตัวแทนจําหน่ายสิ�งพิมพ์ต่างประเทศ บริษัทจะทําสญัญาเป็นตัวแทนจําหน่ายกบัเจ้าของสิ�งพิมพ ์       

ซึ�งเป็นสาํนกัพมิพต์่างประเทศจํานวนหลายราย โดยส่วนใหญ่มรีะยะเวลา 1 ปีสําหรบัสญัญาตวัแทนจําหน่ายนิตยสาร และ  

มสีทิธต่ิออายุสญัญาได ้สาํหรบัสญัญาตวัแทนจําหน่ายหนงัสอืพมิพจ์ะหมดอายุเมื�อมกีารยกเลกิสญัญา ทั �งนี� เจา้ของสิ�งพมิพ์

สามารถยกเลกิสญัญาได ้หากกลุ่มบรษิทัฯทาํผดิสญัญา และ/หรอืมปีญัหาดา้นการเงนิ และ/หรอือยูใ่นสถานะลม้ละลาย และ/



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
62 

 
  

หรอืเมื�อมีการแจ้งอกีฝ่ายล่วงหน้า เป็นต้น โดยบรษิัทจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นสดัส่วนของปรมิาณที�จําหน่าย และ            

คา่นายหน้าจากการขายสมาชกิ  

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในธรุกิจตวัแทนจาํหน่ายสิ�งพิมพต่์างประเทศ 

 ยอดการจําหน่ายสิ�งพมิพจ์ากต่างประเทศมคีวามสมัพนัธ์กบัการเตบิโตของกลุ่มลูกคา้ของสิ�งพมิพต์่างประเทศ     

ซึ�งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

ก) กลุ่มนักท่องเที�ยวชาวต่างชาต ิ

นกัท่องเที�ยวต่างชาตทิี�เดนิทางมาพกัในโรงแรมต่างๆ ทั �วประเทศไทย ถอืเป็นกลุ่มลูกคา้ที�สําคญัในการจําหน่าย

หนังสอืพมิพแ์ละนิตยสารต่างประเทศของบรษิทั  

ข) กลุ่มชาวต่างชาตทิี�อาศยัในประเทศไทย  

ชาวต่างชาตทิี�อาศยัในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดอืนขึ�นไป ถอืเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัที�สนใจอ่านนิตยสารและ

หนังสอืพมิพจ์ากต่างประเทศ  

ค) กลุ่มคนไทยที�สนใจสิ�งพมิพจ์ากต่างประเทศ   

คนไทยกลุ ่มวยัทํางานและนักธุรกิจ ซึ�งเป็นกลุ่มที�มีกําลังซื�อสูง และนักศกึษาระดบัปรญิญาโทขึ�นไปที�ให ้      

ความสนใจขา่วสารต่างประเทศ ถอืเป็นกลุ่มลกูคา้สาํคญัที�สนใจอ่านนิตยสารและหนงัสอืพมิพจ์ากต่างประเทศ  

ง) กลุ่มสถาบนัการศกึษา 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยทั �วไปเริ�มแบ่งงบประมาณเพื�อซื�อสิ�งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ�น         

จาํนวนสถาบนัทั �งในสงักดัรฐัและเอกชนมทีั �งสิ�น 146 แหง่  

ในสว่นสภาวะการแข่งขนัของธุรกจิบรกิารเป็นตวัแทนจาํหน่ายสิ�งพมิพจ์ากต่างประเทศประเภทสมาชกินั �น นบัว่ามี

คูแ่ขง่น้อยราย โดยมคีู่แข่งหลกัจํานวน 3 ราย ไดแ้ก่ บจก.แมกกาซนี อนิเตอรเ์นชั �นแนล (ประเทศไทย)  บมจ.โพสต ์พบัลชิชิ�ง 

ส่วนตัวแทนจําหน่ายสิ�งพิมพ์ประเภทแผงหนังสือหรือร้านค้า มีคู่แข่งจํานวนหลายราย ซึ�งประกอบด้วยคู่แข่งที�เป็น         

รา้นหนังสอืขนาดใหญ่ที�มจํีานวนหลายสาขา เช่น บรษิทั เอเซยีบุ๊คส ์จํากดั และคูแ่ขง่รายยอ่ยอื�นๆ เป็นตน้ 

 

3. สายธุรกิจดิจิทลั   

3.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ ์ 

3.1.1 ดาํเนินธุรกจิการผลติและจดัจําหน่ายสื�อสิ�งพมิพ์ และหนังสอือเิล็กทรอนิกส ์หลากหลายแนวที�สอดคลอ้งกบัรสนิยม   

การอ่านในแต่ละไลฟ์สไตล ์ดงันี� 

การบริหารและการจดัการ (Business and Management)   

หนังสือเล่มกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที�มีเนื�อหาเกี�ยวข้องกับการบริหารและการจัดการ รวมถึง

เศรษฐศาสตร ์การเงนิ วเิคราะหห์ุน้ การบญัช ีการตลาด ภาษ ีและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิ  

ภาษา (Language)  

หนังสอืเล่มกระดาษ และหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสท์ี�มเีนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างๆ เกาหล ีจนี 

ญี�ปุน่ ไทย เยอรมนั องักฤษ และภาษาอื�นๆ 

คู่มอืประกอบการเรียน (Educational) 

หนังสอืเล่มกระดาษ และหนังสอือเิล็กทรอนิกส์คู่มอืเรยีนชั �นประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย สอบเขา้ คู่มอืครู แนะ

แนวการศกึษา อา่นนอกเวลา พจนานุกนม สารานุกรม สารคดเีชงิวชิาการ 

ศาสนาและปรชัญา (Religion and Philosophy)  

หนังสอืเล่มกระดาษ และหนังสอือเิล็กทรอนิกส์ที�มเีนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อ ธรรมะประยุกต์ พระเครื�อง วตัถุ

มงคล คาํสอนทางศาสนา และปรชัญา 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
63 

 
  

นวนิยาย และวรรณกรรม (Fiction & Literature)  

หนังสือเล่มกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนวนวนิยายและวรรณกรรมของนักเขยีนไทย และนักเขยีน

ต่างประเทศที�แปลเป็นภาษาไทย บทกว ีและกวนิีพนธ์ 

การต์นู (Comics & Manga)  

หนังสือเล่มกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนวการ์ตูนทั �วไป และการ์ตูนญี�ปุ่น ที�ให้ความบันเทิง             

ความเพลดิเพลนิในการอา่นสาํหรบัเดก็และเยาวชน  

นิทาน (Story Book)  

หนังสอืเล่มกระดาษ และหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสแ์นวนิทานที�ใหค้วามบนัเทงิ ความเพลดิเพลนิในการอา่นสาํหรบัเดก็

และเยาวชน 

หมวดทั �วไป (General Interest)   

หนังสือเล่มกระดาษ และหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ที�มีเนื�อหาหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจด้านต่างๆ อาท ิ

สุขภาพและความงาม อาหาร การพฒันาตนเอง ไลฟ์สไตล์ ท่องเที�ยว คอมพวิเตอร์ บา้นและสวน จติวทิยา เกษตรกรรม 

กฬีา แผนที� พยากรณ์ศาสตร ์พระราชนิพนธ ์ศลิปกรรม สตัวเ์ลี�ยง สนัทนาการ สารคด ีอตัชวีประวตั ิและชวีติคนดงั 

หนังสือพิมพ ์(Newspaper) 

จัดจําหน่ายหนังสือพมิพ์เล่ม และหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ รายปี รายเดือน หมวดหมู่ข่าวทั �วไป ธุรกิจ 

หนังสอืพมิพ์ต่างประเทศ อื�นๆ 

นิตยสาร (Magazines) 

จดัจําหน่ายนิตยสารเล่ม และหนงัสอืพมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์รายปี รายเดอืน ทั �งนิตยสารไทย และต่างประเทศ 
 

3.1.2 ดาํเนินธุรกจิจดัจาํหน่ายสนิคา้อุปโภค บรโิภค หลากหลายประเภท ครอบคลุมผูบ้รโิภค ทุกเพศ ทุกวยั ทุกไลฟ์สไตล ์ดงันี� 

- Mobile & Tablets 

 - Computers & Laptops 

 - Consumer Electronics 

- Camera 

- Home Appliances 

- Home & Living 

- Toy, Kids, & Babies 

- Health & Beauty 

- Fashion 

- Travel & Luggage 

- Sport & Outdoors 

- Automotive & Gadgets 

- Media, Game & Music 

- Lifestyle 

- Watches 
 

3.2 ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัคอืผูท้ี�มอีาย ุ15-35 ปี เป็นผูร้กัการอ่านหนงัสอืในแนวต่างๆ เป็นคนรุน่ใหม่ที�มไีลฟ์สไตล์

ชอบการอ่านหนงัสอื และการอ่านในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์และซื�อสนิคา้อปุโภค บรโิภคทั �วไปผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองคือผู้ที�มีอายุ 35 ปีขึ�นไป เป็นผู้รกัการอ่านหนังสือ และเริ�มอ่านหนังสอืในรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์และซื�อสนิคา้อุปโภค บรโิภคทั �วไปผา่นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์
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3.3 การจําหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ปจัจุบนับรษิทัทําการจดัจําหน่ายสื�อสิ�งพมิพ ์หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์และสนิคา้อปุโภคบรโิภคทั �วไป ที�เป็นสนิคา้ของ

บรษิทัทั �งหมด และสนิคา้ของพนัธมติร คูค่า้ รา้นคา้ และสาํนักพมิพอ์ื�น ผ่านช่องทางการจาํหน่ายประเภทต่างๆ ดงันี� 

แอพพลิเคชั �นของบริษทัฯ - เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นระบบปฏบิตักิารของ iOS และ Android  

แอพพลิเคชั �นของพนัธมิตร - เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นระบบปฏบิตักิารของ  iOS และ Android  

เวบ็ไซต ์- เป็นช่องทางจดัจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์www.nstore.net และเวบ็ไซตข์องของพนัธมติร  

โซเชียลมเีดีย – เป็นช่องทางประชาสมัพนัธแ์ละจําหน่ายผ่าน facebook fanpage ของ NSTORE, ned club, nationbooks 

ตลอดจนช่องทางสื�อสารกบัลกูคา้ผ่านทาง LINE account: NSTORE.net 

บธูจาํหน่ายหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์- เป็นการจดับธูจาํหน่ายหนังสอือเิล็กทรอนิกสแ์ก่ผูอ่้านโดยตรงในงานต่างๆ ที�สาํคญั 

เช่น งานสปัดาหห์นงัสอืแหง่ชาต ิและงานมหกรรมหนังสอืระดบัชาต ิเป็นตน้  

Affiliate Program – ช่องทางจดัจาํหน่ายและประชาสมัพนัธส์นิคา้ของบรษิทัฯ ผา่นสื�อออนไลน์ต่างๆ โดยตวัแทนจําหน่าย

ทั �วไปที�สมคัรโปรแกรมของเวบ็ไซต ์www.nstore.net 
 

3.4 กลยทุธ์การแขง่ขนั 

1)  พฒันา คดัเลือกสิ�งพมิพ์ หนังสอือเิล็กทรอนิกส์ สนิคา้อุปโภค บรโิภค ที�มีคุณภาพ ทันต่อกระแสปจัจุบนั โดยให้ม ี    

ความหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภค 

2)  ดาํเนินการทํารายการสง่เสรมิการขายอยา่งต่อเนื�อง และทาํกจิกรรมสง่เสรมิการขายรว่มกบัพนัธมติร 

3)  ดําเนินการทําการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ส ิ�งพมิพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภค บริโภค ผ่านสื�อต่างๆ          

ทั �งออนไลน์และออฟไลน์ เพื�อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื�อง 

4)  ดําเนินการทํากิจกรรมการตลาดเพื�อสื�อสารไปถึงลูกค้าในการสร้างการรับรู้ และการจําหน่ายสิ�งพิมพ์ หนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์สนิคา้อปุโภค บรโิภค ผา่นธุรกจิอคีอมเมริซ์ 

5)  พฒันาระบบปฏบิตักิาร การจดัสง่ การชาํระเงนิ ระบบคนืสนิคา้ บรกิารหลงัการขาย และหน้าเวบ็ไซต์ www.nstore.net 

เพื�ออํานวยความสะดวก ความน่าเชื�อถอื เชื�อมั �นในระบบ เพื�อสรา้งความไดเ้ปรยีบใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซื�อสนิคา้ผ่าน

ช่องทางอคีอมเมริซ์มากขึ�น 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัธรุกิจดิจิทลั 

  การเขา้ถงึสื�อดจิทิลัในประเทศไทยกําลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ โทรศพัท์มอืถอื หรอืสมารท์โฟนกลายเป็นช่องทาง

หลกัในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตของคนไทย รวมทั �งเขา้สู่ยคุของพฤตกิรรมในการใชห้ลายอุปกรณ์ไปพรอ้ๆ กนั (Multiscreen) 

ซึ�งสง่ผลใหธุ้รกจิตอ้งพฒันาแคมเปญในทุกช่องทาง 

 นอกจากนี� โลกดจิทิลั ไม่ได้เป็นเพยีงเทคโนโลยเีพื�อการใช้งานเท่านั �น หากแต่ยงัเป็นเครื�องมอืในการสร้าง

ประสบการณ์และความรูอ้กีดว้ย 

  อุตสาหกรรมสิ�งพมิพอ์เิล็กทรอนิกสข์องประเทศไทยอยู่ในช่วงกําลงัพฒันาทั �งแบรนด์คา้ปลกี, สํานักพมิพ์ และ

บรษิทัพฒันาแอพพลเิคชั �นไดล้งทุนพฒันา และเปิดตวัระบบจําหน่ายสิ�งพมิพ ์หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ ผ่านแอพพลเิคชั �น และ

เวบ็ไซตห์ลายราย รวมถงึสถาบนัการศกึษา และองคก์รต่างๆ ใหค้วามสนใจในการทาํระบบ E-Library เพิ�มมากขึ�น เพื�อเป็น

การรองรบักบัเทรนด์ดจิิทลัดงักล่าว บรษิทัไดข้ยายและลงทุนเพิ�มในธุรกจิอีคอมเมิร์ซเพื�อทําการจดัจําหน่ายสื�อสิ�งพมิพ ์

หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์และสนิคา้อปุโภค บรโิภคทั �วไป ที�เป็นสนิคา้ของบรษิทัฯทั �งหมด และสนิคา้ของพนัธมติร คู่คา้ รา้นคา้ 

และสาํนักพมิพอ์ื�น ผ่านเวบ็ไซต์อคีอมเมริซ์ Nstore.net และยงักระจายเขา้ไปยงั LINE SHOP และช่องทางออนไลน์อื�นๆ 

ตลอดจนมกีารจดัทาํการตลาดที�เขม้ขน้ขึ�นผ่านสื�อ Social Network, Google Search Engine, Affiliate Program, dynamic 

retargeting ด้วยสื�อผสมผสานทั �งออนไลน์ และออฟไลน์เพื�อโปรโมทสนิค้าใน NSTORE ซึ�งมีทั �งในและนอกเครือที�

หลากหลาย มีการขยายไปจําหน่ายสินค้าของบรษิัทคู่ค้าเพิ�มมากขึ�น ตลอดจนพยายามสร้างวฒันธรรมการให้บรกิาร       

เพื�อมุ่งหวงัสรา้งความรูส้กึประทบัใจ อบอุน่ใจใหก้บัลูกคา้ ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารแลว้เกดิความเชื�อมั �นในสนิคา้ที�มคีุณภาพ และ    
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งานบรกิารหลงัการขาย ทั �งในดา้นการจดัสง่สนิคา้ การรบัประกนัคนืสนิคา้ไดภ้ายใน 30 วนั ระบบการชําระเงนิที�ครอบคลุม

ทุกช่องทางและปลอดภยั รวมถงึระบบอื�นๆในอนาคต เพื�อใหผู้บ้รโิภคจดจํา (Brand Awareness) และกลบัมาซื�อซํ�าอกี 

นอกจากนั �น ยงัมโีครงการจาํหน่าย E-book สาํหรบั e-Library เพิ�มมากขึ�นอกีดว้ย 

 

ธรุกิจอื�น 

4. การศึกษาสื�อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

4.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ ์

NJ Digital 

สื�อการเรยีนรูภ้าษาองักฤษไดพ้ฒันารูปแบบเนื�อหาและช่องทางผ่านออนไลน์ ภายใต้ชื�อ Hello English! จาก    

การสาํรวจความตอ้งการของอาจารยร์ะดบัมธัยมศกึษา เพื�อตอบสนองความตอ้งการใชส้ื�อที�มคีวามทนัต่อเหตุการณ์ ขา่วสาร 

และเทคโนโลยียุคปจัจุบนั ตลอดจนเพิ�มศกัยภาพในการรบัรู้ และสร้างการเรยีนรูส้ ิ�งใหม่อย่างไม่หยุดนิ�งให้แก่เยาวชน 

สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล ในดา้นการมุ่งเน้นและยกระดบัมาตรฐานทกัษะภาษาองักฤษของเยาวชนใน ปี 2559 

ทั �งนี�เพื�อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษาสูงสุด บริษัทยงัส่งต่อสื�อการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ “Hello English” ให้แก่โรงเรยีนมธัยมศกึษาทั �วประเทศหรอืเทียบเท่า เพื�อนําไปใช้เป็นสื�อการเรยีนรู ้           

ในหอ้งเรยีนไดฟ้รโีดยง่ายผา่นทางเวปไซท ์njdigital.net โดยมกีารอพัเดทเนื�อหารายสปัดาห ์ดงันี� 

• Conversation วดีคีลปิฝึกการสนทนา ภาษาองักฤษ โดยเจา้ของภาษา และพธิกีรวยัรุน่ 

• Broken English เรยีนรูค้าํศพัท ์ประโยคที�ถกูตอ้งจากรปูภาพ 

• Admission Prep / Spelling bee Prep ขอ้สอบและแบบฝึกหดัเตรยีมความพรอ้มโดยคณาจารย์

ผูท้รงคณุวฒุ ิ

• Pictures Tell All เรยีนรูท้กัษะการฟงัและออกเสยีง จากรปูภาพที�มเีสยีง 

• AEC ความรูท้ ั �วไป อาท ิสงัคม วฒันธรรม ของประเทศเพื�อนบา้นอาเซยีน 

• Easy English คาํศพัทพ์รอ้มความหมายที�สามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดท้นัท ี

NJ Special Admission 

บรษิทัไดจ้ดัทําคู่มอืสาํหรบัทบทวนความรูเ้ตรยีมสอบ Admissions ซึ�งจดัทาํเป็นฉบบัพเิศษขึ�นคอื NJ Special 

Admission 2016 ประกอบดว้ยชุดหนังสอืจํานวน 2 เล่ม โดยรวบรวมเนื�อหาบทเรยีนและขอ้สอบ ดําเนินการสอนโดย

คณาจารยช์ั �นนํา การทบทวนจะครอบคลุมความรูเ้พื�อใชส้อบ GAT/PAT, O-NET, และ 7 วชิาสามญั คูม่อืฉบบันี�ใชเ้ป็นสื�อ

ประกอบโครงการทบทวนความรูสู้่มหาวทิยาลยั กบัสหพฒัน์ ครั �งที� 19 ซึ�งไดจ้ดัขึ�นพรอ้มกนัทั �ง 4 ภาคทั �วประเทศ ระหว่าง

เดอืนตุลาคม 2559 และถ่ายทอดสญัญาณบรอดแบนดไ์ปยงัโรงเรยีนที�เขา้รว่มโครงการทั �วประเทศมากกว่า 500 โรงเรยีน 

นอกจากนี�ยงัสามารถทบทวนความรูผ้า่นทางเวปไซตไ์ดต้ลอดปี 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในธรุกิจสื�อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  

ปจัจุบนัสื�อสิ�งพมิพ์อยู่ในภาวะชะลอตวั เนื�องจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคสื�อเทคโนโลยมีอืถอืและการสื�อสารที�ม ี   

ทั �งความรวดเรว็ ความสะดวก ราคาที�ถูกลง ทําใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่ๆ จะนิยมรบัขอ้มูลข่าวสารทาง New Media เป็นหลกั      

ไม่เพียงแต่เนื�อหาด้านความบนัเทิงเท่านั �น ผู้ผลิตเนื�อหาสาระด้านการศึกษาก็ต้องปรบัตวัให้สอดคล้องกับโลกในยุค           

ที�เปลี�ยนไป แมว้่าสื�อสิ�งพมิพย์งัคงเป็นสื�อหลกัดา้นการศกึษา อาทติําราเรยีน คู่มอืทบทวนความรู ้พ็อคเกต็บุ๊ค และอื�นๆ     

แต่ก็คงปฏเิสธไม่ไดว้่าภาวะอุตสาหกรรมสื�อสิ�งพมิพจ์ะหยุดนิ�ง ผูผ้ลติสื�อต้องพฒันามติิใหม่ๆใหก้บัผูอ้่าน ใหม้ีความหยั �งรู ้

ความคน้ควา้ และเปิดโลกทศัน์ผา่นสื�อออนไลน์ควบคูไ่ปดว้ยเสมอ 

นอกจากนี�ทางด้านการพัฒนาเนื�อหาข้อมูลข่าวสารรอบด้านที�กองบรรณาธิการ ถือเป็นหนึ�งในจุดแข็งของ       

เนชั �นกรุ๊ปที�ไม่เป็นรองเรื�องการนําเสนอข่าวสารสาระที�มปีระโยชน์แลว้ บรษิทัมพีนัธมติรทั �งภาครฐัและเอกชน ในฐานะผูผ้ลติ

สื�อการศกึษาพรอ้มดว้ยบุคลากรมอือาชพี  
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2.2.6 สายธรุกิจโรงพิมพ ์

ดาํเนินงานโดยบริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 
ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั (WPS) เป็นบรษิทัย่อยที�บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ถอืหุน้ 84.5% ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารงานพมิพ์หนังสอืพมิพ ์ โดยการพมิพห์ลกัจะรบัพมิพ์

หนังสอืพมิพข์องเครอืเนชั �น กรุป๊ รวมถงึการใหบ้รกิารงานพมิพ์สิ�งพมิพ์อื�นๆ เช่น พอ็กเกต็บุ๊ค นิตยสาร ของในเครอืเนชั �น กรุ๊ป 

และรบัจา้งพมิพส์ิ�งพมิพค์ณุภาพสงู เช่น นิตยสาร แคตตาลอ็ก ใบปลวิ แผ่นพบั สาํหรบัลกูคา้ภายนอกดว้ย 

  

การบริการงานพิมพข์อง บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย ) จาํกดั 

1. ดาํเนินธรุกิจด้วยเครื�องพิมพป้์อนมว้น 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดัดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารงานพมิพห์นงัสอืพมิพ์ ใชเ้ครื�องจกัร Cold-set Web 

Offset ซึ�งรบังานพมิพจ์ากบรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จํากดั, บรษิทั กรงุเทพธุรกจิ มเีดยี จํากดั และบรษิทั เนชั �น นิวส ์เน็ตเวริค์ 

จํากดัไดแ้ก่ หนังสอืพมิพ์ คมชดัลกึ, กรุงเทพธุรกจิ , The Nation   และเนชั �นสุดสปัดาห ์และแบบการเรยีนการสอนจาก

ลูกคา้ภายนอกเช่น อกัษรเจรญิทศัน์รวมทั �งสาํนักพมิพเ์จา้ของหนังสอืพมิพต์่างประเทศไดแ้ก่ Yomiuri Shimbun   ซึ�งได้

ว่าจา้งบมจ. เนชั �น อนิเตอร์เนชั �นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE) ดาํเนินการจดัพมิพ ์จดัจําหน่าย และขนส่ง ตามลําดบั และ 

NINEไดใ้ชบ้รกิารโรงพมิพใ์นเครอื ไดแ้ก ่บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูจ้ดัพมิพห์นังสอืพมิพด์งักล่าว 

 

สิทธิและข้อจาํกดัในการประกอบธรุกิจ 

-ไม่ม-ี 

 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

ให้บรกิารงานด้านการพมิพ์ที�มีคุณภาพอย่างครบวงจร โดยการใช้เครื�องจกัร,อุปกรณ์ และเทคโนโลยกีารพมิพ ์      

ที�ทนัสมยั และระบบบรหิารคุณภาพ เพื�อการพฒันาคุณภาพบรกิารการพมิพใ์หด้ยี ิ�งๆขึ�น โดยทมีงานที�มปีระสบการณ์สูง

ทางดา้นการพมิพ ์

ในปี 2556 บรษิทั ดบับลิวพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั  ได้รบัรางวลัคุณภาพการพมิพ์จาก“งานประกวดสิ�งพมิพ์

แหง่ชาต ิครั �งที� 8 (8th Thai Print Award 2013) สองรางวลัดว้ยกนั คอื รางวลัเหรยีญทอง Gold Award ประเภทงานพมิพ์

จากเครื�องป้อนมว้น  กระดาษเคลอืบผวิ 70 แกรมและมากกว่า (Web Offset-Coated Stock 70 gsm and up) และรางวลั

เหรยีญทองแดง Bronze Award ประเภทงานพมิพจ์ากเครื�องป้อนม้วน กระดาษเคลอืบผวิ 65 แกรมหรอืน้อยกว่าและ

มากกวา่ (Web Offset-Coated Stock 65 gsm and less)  

นอกจากนี� บรษิทัยงัรว่มกบับรษิทัในกลุ่มเนชั �นคอื บรษิทั เอม็เอม็แอล จาํกดั  (บรษิทัย่อยที�บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี 

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 99.99%) ให้บรกิารเพิ�มเติมที�โรงพมิพ์อื�นไม่สามารถทําได้ คอืบริการด้านการจัดส่ง 

(Logistic) ตรงถงึลกูคา้ตามบา้นหรอืสง่ถงึเอเยน่ตห์นังสอื เพื�อบรกิารลูกคา้อยา่งครบวงจร 

 

ลกัษณะของลกูค้า 

ในปี 2559 ลูกคา้ส่วนใหญ่ประมาณ 74% คอืบรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื 

นอกจากนี�มกีารขยายตลาดงานดา้นการพมิพ์ไปยงัลูกคา้ภายนอกเครอื อาทเิช่น เดอะ ภูเก็ต กาเซทท์ , แบงคอ็ก ชมิบุน   

ซึ�งเป็นลูกคา้ประเภท Web Offset 

 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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ภาวะการแข่งขนั 

เนื�องจากบรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั ใหบ้รกิารพมิพส์ิ�งหนงัสอืพมิพข์องเนชั �น กรุ๊ปเป็นหลกั จงึมไิดม้ี

การแขง่ขนัในสว่นนี� นอกจากมช่ีวงเวลาที�ว่างจากงานหลกัจะรบัพมิพง์านประเภทหนงัสอืแบบเรยีนได ้

 

เครื�องจกัรที�ใช้ในการผลิต 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดัมเีครื�องจกัร Cold-set Web Offset ใชส้าํหรบัการพมิพ์หนังสอืพมิพแ์ละ

นิตยสาร โดยใชก้ระดาษที�เป็นมว้น 

 

 กาํลงัการผลติ แยกตามประเภทการผลติสนิคา้และเครื�องจกัรที�เกี�ยวขอ้งดงันี� 

กาํลงัการผลติหนงัสอืพมิพ ์

ในการผลติหนงัสอืพมิพจ์ะใชเ้ครื�องจกัรที�ใชใ้นการพมิพเ์ป็นการเฉพาะเรยีกว่า “Cold-set Web Offset” ที�ใชก้ระดาษ 

Newsprint ที�เป็นมว้น โดยปจัจุบนับรษิทัมเีครื�องจกัรดงักล่าว 2 ชุด  ซึ�งตามกําลงัการผลติเต็มที�ของเครื�องจกัรที�มอียู ่       

จะสามารถพมิพไ์ดต้ลอด 24 ชั �วโมงโดยแบ่งเป็น 3 กะ  แต่ในปจัจุบนับรษิทัใชก้ําลงัการผลติเพยีง 2 กะหรอืประมาณ 70%  

ของกําลงัการผลติทั �งหมด  คอืใชเ้วลาในการพมิพป์ระมาณ 12 – 15 ชั �วโมง  โดยแบ่งเป็น 2 กะๆ ละ 8 ชั �วโมง โดยกําลงั

การผลติที�เหลอืสว่นใหญ่เป็นช่วงกลางวนั 

อตัรากาํลงัคนในดา้นการผลติหนังสอืพมิพ ์ 

ปจัจุบนัโดยเฉลี�ยการทํางานเป็น 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั �วโมง และใชเ้วลาในการพมิพ์เฉลี�ยวนัละ 16 ชั �วโมง โดยมี

ตารางเวลาสลบัการทาํงานของเครื�องพมิพ ์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมพีนกังานในสายธรุกจิการพมิพร์วมประมาณ 85 คน 

วตัถุดบิและผูจํ้าหน่ายวตัถุดบิ 

วตัถุดบิที�สาํคญัในการผลติหนงัสอืพมิพแ์บ่งไดด้งัต่อไปนี�                    

หน่วย : รอ้ยละของมลูคา่วตัถุดบิรวม 

วตัถดิุบ ผลิตหนังสือพิมพแ์ละนิตยสาร 

กระดาษหนังสอืพมิพ ์ 76% 

หมกึพมิพ ์ 9% 

เพลท 11% 

อื�นๆ ( เชน่ นํ�ายาลา้งเพลท) 4% 

รวม 100% 

 ในปี 2559 วตัถุดบิสว่นใหญ่ คอื กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ซึ�ง บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) จะเป็น

ผูจ้ดัหา เพื�อจดัส่งใหบ้รษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั ดําเนินการผลิตส่วนวตัถุดบิอื�นๆ บรษิทั ดบับลิวพเีอส 

(ประเทศไทย) จาํกดัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัหาวตัถุดบิ 

 

แหล่งที�มาของวตัถดิุบ 

วตัถุดบิที�สาํคญั คอื กระดาษหนงัสอืพมิพ ์ซึ�งในปี 2559 บรษิทัไดส้ ั �งซื�อกระดาษหนงัสอืพมิพจ์ากต่างประเทศ  เช่น  

Paper Right และ Focus Corporation เป็นต้น คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 94 % ของยอดการสั �งซื�อทั �งหมดการสั �งซื�อ

ภายในประเทศ ประมาณ 6 % สั �งซื�อจากผูผ้ลติในประเทศ เช่น  บรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จํากดั, บรษิทั  ซ.ีเอ.เอส.     

เปเปอร ์มลิล์ จาํกดั เป็นตน้ โดยผูจ้ําหน่ายกระดาษดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืเกี�ยวขอ้งทั �งทางตรงและทางออ้มกบั

บรษิทัหรอืผูบ้รหิาร แต่จะพจิารณาเลือกซื�อจากการเปรยีบเทยีบราคาและความต้องการใช้งานเป็นสําคญั โดยปจัจุบนั        



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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มผีูจ้ ัดจําหน่ายกระดาษเป็นจํานวนมากและปรมิาณการผลิตในตลาดกระดาษค่อนข้างสูง บรษิัท จงึไม่ประสบกบัปญัหา    

ขาดแคลนวตัถุดบิ 

สว่นวตัถดุบิอื�นๆ ไดแ้ก่ หมกึพมิพ ์เพลท และนํ�ายาต่างๆ ซึ�งมสีดัสว่นรวมประมาณรอ้ยละ 24 ของมลูคา่วตัถุดบิรวม

ในปี 2559 บรษิทัไดส้ ั �งซื�อจากบรษิทัตวัแทนในประเทศทั �งหมดเพราะมผีูข้ายเป็นจาํนวนมาก โดยไมผ่กูพนักบัรายใดรายหนึ�ง 

 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

เนื�องจากการผลติหนังสอืพมิพ์ของบรษิทั ใช้วตัถุดบิน้อยประเภทโดยรอ้ยละ 76 ของวตัถุดบิหลกั คอื กระดาษ     

สว่นที�เหลอืเป็นวสัดสุ ิ�นเปลอืงไดแ้ก่ เพลท, หมกึ, ฟิลม์, นํ�ายาเคม ีซึ�งเมื�อผา่นกระบวนการผลติแล้ว บรษิทัจะนํามาจาํหน่าย

ใหแ้ก่ผูร้บัซื�อสนิคา้เกา่ โดยเฉพาะวสัดสุิ�นเปลอืงที�เป็นวตัถุเคม ีจะตอ้งพจิารณาผูร้บัซื�อที�ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมดว้ยดงันั �นบรษิทัจงึไม่มวีตัถุดบิหรอืนํ�ายาเคมทีี�ใชแ้ลว้ เป็นมลภาวะต่อสิ�งแวดลอ้ม 

นอกจากนี�บรษิทัยงัอยู่ภายใต้การควบคุมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานเทคโนโลยสีิ�งแวดล้อมโรงงาน    

ซึ�งในทุกๆ ปี หน่วยงานดงักล่าวไดเ้ขา้มาตรวจสภาพและประเมนิผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมแล้วมคีวามเหน็ว่าบรษิทัไม่ได้

สรา้งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มแต่อยา่งใด 

 

งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่ม-ี 

 

1. ดาํเนินธรุกิจงานพิมพค์ณุภาพสงูแบบป้อนมว้นและป้อนแผน่(Commercial Web & Sheet Fed) 

ดาํเนินธุรกิจใหบ้รกิารงานพมิพ์หนังสอืทั �งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น งานหนังสอืปกแขง็, ตําราเรยีน 

Encyclopedia , การต์นู, พอ็คเกต็บุ๊ตสแ์ละนติยสาร รวมถงึงานพมิพค์ณุภาพอื�นๆ 

 

ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 

งานพมิพภ์ายในประเทศแบง่เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. ลกูคา้ในกลุ่มการพมิพเ์นชั �น  ไดแ้ก่  บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน), บรษิทั เนชั �น อนิเตอร ์เนชั �น

แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) , บรษิทั เนชั �น  โกลบอล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั  เป็นตน้ โดยงานพมิพส์าํหรบัลูกคา้

กลุ่มนี� สว่นใหญ่เป็นงานการต์นู, พอ็คเกต็บุ๊ค และสิ�งพมิพโ์ฆษณา 

2. ลกูคา้นอกกลุ่มเนชั �น ดว้ยกาํลงัการผลติที�สงูและกระบวนการผลติที�ครบวงจร จงึไดม้กีารเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้ที�มี

งานพิมพ์ที�เน้นด้านคุณภาพและยอดการพิมพ์สูง  ทางบร ิษัทสามารถรองรบังานพิมพ์ประเภทนิตยสาร, วารสาร,           

แคตตาลอ็ก ใบปลวิและแผน่พบัฯลฯ  เช่น กฟิฟารนี , พฤกษา เรยีลเอสเตท ,  ธนาคารทหารไทย, เซน็ทรลั ฟู๊ด , ทวีไีดเรค็, 

เอม็ไอดบับลวิ กรุป๊, พลสั พริ�นติ�ง เป็นตน้ 

 

สิทธิและข้อจาํกดัในการประกอบธรุกิจ 

รบังานพมิพท์ี�เน้นคณุภาพสงูและยอดการพมิพส์งู 

 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

ใหบ้รกิารงานด้านการพมิพท์ี�มีคุณภาพสูงอย่างครบวงจร โดยใช้เครื�องจักร,อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการพมิพ ์        

ที�ทนัสมยัจนถึงการบรกิารจดัหบีห่อ และระบบบรหิารคุณภาพ (QC) เพื�อการพฒันาคุณภาพบรกิารการพมิพ์ใหด้ยี ิ�งขึ�น    

โดยทมีงานที�มปีระสบการณ์สงูดา้นการพมิพ ์ 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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นอกจากนี� บรษิทัยงัรว่มกบับรษิทัในกลุ่มเนชั �นคอื บรษิทั เอม็เอม็แอล จาํกดั  (บรษิทัย่อยที�บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี 

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 99.99%) ให้บรกิารเพิ�มเติมที�โรงพมิพอ์ ื�นไม่สามารถทําได้ คอืบริการด้านการจัดส่ง 

(Logistic) ตรงถงึลกูคา้ตามบา้นหรอืสง่ถงึเอเยน่ตห์นังสอื เพื�อบรกิารลูกคา้อยา่งครบวงจร 

 

ลกัษณะของลกูค้า 

บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั มรีายไดค้่าบรกิารงานพมิพจ์ากลูกคา้ภายนอกที�มลีกัษณะเน้นงานพมิพ ์  

ที�มปีรมิาณสงูและต่อเนื�องต่อเนื�อง เช่น Catalogue สนิคา้, Direct Mail, คูม่อืการใชส้นิคา้, นิตยสารของสายการบนิ เป็นตน้ 

 

ภาวะการแข่งขนั 

เนื�องจากWPS ในส่วนงานคอมเมอรเ์ชยีล  มศีูนยก์ารพมิพ์ครบวงจรและมเีครื�องจกัรที�ทนัสมยั ไดแ้ก่  เครื�องพมิพ์

ป้อนแผ่น (Commercial Printing) และเครื�องพมิพค์ุณภาพและความจําสูง (Commercial Heat-set web Offset) รวมทั �ง     

มเีครื�องจกัรที�ใหบ้รกิารในการจดัหบีหอ่รปูเล่มอย่างครบวงจร  ซึ�งในธุรกจิประเภทเดยีวกนัมเีพยีง บรษิทั ศริวิฒันา อนิเตอร ์

พริ�นติ�ง และบรษิัท ไซเบอร์พริ�นท์เท่านั �น ดงันั �นการเน้นคุณภาพงานพมิพ,์ ลดต้นทุนให้ตํ�าลงและการส่งมอบตรงเวลา       

จงึเป็นภารกจิที�ทางบรษิทัตอ้งบรรลุ เพื�อใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดได ้

 

เครื�องจกัรที�ใช้ในการผลิต 

สาํหรบัธุรกจิการบรกิารงานพมิพ ์มเีครื�องจกัรที�ใชใ้นการพมิพแ์บ่งเป็น 2 ประเภทคอื 

1. เครื�องจกัร Commercial Printing ใชส้าํหรบัการพมิพน์ิตยสาร, การต์ูน และพอ็กเกต็บุ๊คส,์ หนังสอืทั �วไป 

2. เครื�องจกัร Commercial Heat-set web offset ใชส้าํหรบัการพมิพห์นงัสอืนิตยสาร, โบชวัร ์ที�มปีรมิาณสงูและ 

 ตอ้งการความรวดเรว็ 

นอกจากนี�ยงัมเีครื�องจกัรอื�นที�ช่วยใหก้ารบรกิารงานพมิพเ์ป็นแบบครบวงจร  ไดแ้ก่ เครื�องอดัเพลท CTP Systems 

เครื�องพบั, เครื�องเก็บเล่ม, เครื�องเขา้เล่ม ซึ�งมทีั �ง เครื�องเขา้เล่มปกแขง็ เครื�องเข้าเล่มปกปีก เครื�องไสกาว เครื�องเย็บ        

มุงหลงัคา เครื�องเยบ็กี� รวมไปถงึ เครื�องเคลอืบปกลามเินต เครื�องเคลอืบยวู ีและเครื�องใสถุ่งพลาสตกิ 

กาํลงัการผลิต แยกตามประเภทการผลิตสินค้าและเครื�องจกัร 

 กาํลงัการผลิตของเครื�องพิมพ ์

 ปจัจุบนับรษิทัมเีครื�องพมิพท์ั �งหมด จาํนวน 9 เครื�อง แบ่งเป็น 

• เครื�องพมิพส์ี�สจีาํนวน 5 เครื�องกําลงัการผลติเฉลี�ย 13,000 แผน่ต่อชั �วโมง 

• เครื�องพมิพส์องสจีาํนวน 2 เครื�องกาํลงัการผลติเฉลี�ย  8,000 แผ่นต่อ ชั �วโมง 

• เครื�องพมิพส์บิสจํีานวน 1 เครื�องกาํลงัการผลติ 13,000 แผน่ต่อ ชั �วโมง 

• เครื�องพมิพส์ี�สแีบบ Web Offset จาํนวน 1 เครื�องกาํลงัการผลติ 50,000 แผน่ต่อชั �วโมง 

โดยเครื�องจกัรทั �ง 9 เครื�องจะใชใ้นการพมิพ ์2 กะ จาํนวนกะละ 8 ชั �วโมง ปจัจบุ นั บรษิทั มอีตัราการใชก้าํลงัการผลติ

จากเครื�องจกัรทั �ง 9 เครื�อง ประมาณรอ้ยละ 50 - 60  

 

อตัรากาํลงัคน 

ปจัจุบนัโดยเฉลี�ยการทํางานเป็น 2 กะ จํานวนกะละ 8 ชั �วโมง และใช้เวลาในการพมิพ์เฉลี�ยวนัละ 16 ชั �วโมง        

โดยมตีารางเวลาสลบัการทาํงานของเครื�องพมิพ ์ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมพีนักงานรวมประมาณ 65 คน 
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2.2.7. สายธรุกิจบริการขนส่ง     

ดาํเนินงานโดย บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั ( NML)  

 

บริการขนส่งสินคา้และกระจายสินค้า 

 บรษิทั เอน็เอม็แอล จํากดั ( Nation Media Logistic ) เป็นบรษิทัในเครอื Nation Group ใหบ้รกิารขนส่งสื�อสิ�งพมิพ์

ในเครอื Nation Group และสนิคา้อื�นๆ เช่น ยารกัษาโรค อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์ สนิคา้ส่งเสรมิการตลาด ดว้ยทมีสายส่ง    

รถมอเตอร์ไซด์ และรถบรรทุกทุกขนาด ซึ�งสามารถครอบคลุมพื�นที�อยู่อาศยัในเมอืงขนาดใหญ่ และพื�นที�ธุรกจิการค้า           

ทั �วประเทศ นอกเหนือจากทมีรถขนสง่ NML มศีนูยก์ระจายสนิคา้ขนาดกว่า 2,000 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด และ

ยงัมศีูนยก์ระจายสนิคา้ขนาดมากกว่า 500 ตร.ม. ในจงัหวดัหวัเมอืงขนาดใหญ่ 3 แห่ง และมจีุดพกัสนิคา้ขนาดประมาณ    

100 ตร.ม. อกีกว่า 14 แหง่กระจายอยู่ทุกภมูภิาคของประเทศ  

 

บรกิารของ NML  

ปจัจุบนั NML ใหบ้รกิารขนส่งแบบด่วนพเิศษ ในลกัษณะขนส่งแบบ B2B คอืจากผูผ้ลติ/ผูจ้ําหน่ายสนิคา้/เจ้าของ

สนิคา้ ไปสูร่า้นคา้ปลกี/ส่ง ทั �งในรูปแบบการคา้ แบบเก่า และแบบสมยัใหม่ในพื�นที�ธุรกจิของทุกๆภูมภิาคของประเทศ         

ร วม 505 อาํเภอ จากทั �งหมด 926 อาํเภอของประเทศไทย อกีทั �ง NML มกีารใหบ้รกิารรบัสนิคา้จากภมูภิาคต่างๆ มาที� 

กรงุเทพฯ เช่น  ขนส่งสนิคา้ OTOP และ CO-OP       

อย่างไรก็ตามในปี 2560 บรษิัท มแีผนการรวบรวม เครอืข่ายเพื�อขยายพื�นที�ให้บรกิารไปสู่พื�นที�อําเภอเมอืง และ

อาํเภอขนาดใหญ่เพิ�มขึ�น พื�นที�ปี 2559 จํานวนครวัเรอืนที�ใหบ้รกิารครอบคลุมมากกว่า 2.5 ลา้นครวัเรอืน งานกระจายสนิคา้ 

เป็นเวลากว่า 22 ปีที� NML ใหบ้รกิารกระจายสิ�งพมิพใ์นเครอื Nation Group ไปสู่มอืผูบ้รโิภคโดยตรง และผ่านรา้นคา้

เครอืข่าย ซึ�งตลอดระยะเวลาดงักล่าว NML ไดม้โีอกาสพฒันาระบบสาระสนเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพธุรกจิกระจายสนิคา้  

ในทุกๆมติิ เช่น การรบัสนิคา้ การควบคุมปรมิาณสนิคา้ และการรบัและจัดการ order เพื�อให้เอื�อต่อการนําส่ง และ

โดยเฉพาะระบบการจดัการ order นั �น ระบบดงักล่าวสามารถรองรบัรายการสั �งสนิคา้ไดม้ากกว่า 10,000 รายการ/วนั      

จากจํานวนสิ�งพมิพ ์มากกว่า 890,000 ฉบบั/วนั   ซึ�งในปี 2559 NML ไดนํ้าประสบการณ์ และระบบสารสนเทศดงักล่าว    

มาใหบ้รกิารด้านการรบัจดัเก็บ และกระจายสนิคา้ไปสู่รา้นค้าปลีก/ส่ง ทั �งในรูปแบบการคา้ แบบเก่า และแบบสมยัใหม ่     

ในพื�นที�ธุรกจิของทุกๆภูมภิาคของประเทศ   โดยระบบดงักล่าว  สามารถตดิตาม ตรวจสอบ และประสานงานกนัพนักงาน

ขบัรถทุกคนได ้เพื�อใหก้ารส่งสนิค้าถงึปลายทางไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเรว็ และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ตลอดเวลา  

รวมถงึการเปิดขอ้มูลผ่าน Website เพื�อใหลู้กคา้สามารถร่วมกนัตรวจสอบสนิคา้ของลูกคา้ไดเ้ป็นการส่งเสรมิการบรกิาร    

อกีทางหนึ�ง 

        สําหรบัเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล กว่า 22 ปีมาแลว้ที� NML ไดร้บัความไว้วางใจจากลูกค้าสําหรบั         

การบรกิารนําสง่สื�อสิ�งพมิพไ์ปสูผู่บ้รโิภคโดยตรง   

 จากการที� NML เป็นบรษิทัในเครอื Nation Group ซึ�งมฐีานลูกคา้สมาชกิหนังสอืพมิพ ์และแมกกาซนี เป็นจํานวน

มาก ซึ�งบรษิทัไดใ้หบ้รกิารส่งสิ�งพมิพส์ู่บา้นสมาชกิดงักล่าว มาเป็นเวลากว่า 45 ปี จากประสบการณ์การเรื�องพื�นที�ดงักล่าว 

ทาํให ้NML มทีมีงานที�แขง็แกร่งดา้นพื�นที�ในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลเป็นอย่างด ีอกีทั �ง NML ไดม้กีารสาํรวจพื�นที�

เพื�อจดัทาํเป็นฐานขอ้มูลอย่างสมํ�าเสมอ รวมถงึไดล้งทุนจดัซื�อ software แผนที� GIS เพื�อใหก้ารจดัการฐานขอ้มูลเป็นไป

อย่างถูกต้องแม่นยํา สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมเช่น การกําหนดกลุ่มหมู่บ้าน หรอื

คอนโดมเินียม ที�มกีําลงัซื�อสูง ปานกลาง หรือการกําหนดพื�นที�การยนืแจกแผ่นพบัโฆษณาตามพื�นที�ธุรกจิสําคญั เป็นต้น   
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ทั �งนี�ในปี 2560  NML วางแผนขยายเครือข่ายการให้บริการในทุกพื�นเนื�อที�ท ั �วประเทศ  เพื�อสนองความต้องการ            

ดา้นการกระจายสื�อสิ�งพมิพแ์ละขอ้มลูของลกูคา้ใหค้รอบคลุมพื�นที�มากที�สดุ 

 

2.2.8. สายธรุกิจการศึกษา 

ดาํเนินงานโดย บริษทั เนชั �น ย ูจาํกดั (Nation U Co., Ltd.: NU) 

 

 ในดา้นสายธุรกจิการศกึษานั�น บริษทั เนชั �นย ูจาํกดั (Nation U Co., Ltd.: NU) เป็นบรษิทัย่อยของ บรษิทั เนชั �น 

มลัตมิเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน): NMG ดาํเนินธรุกจิในการบรหิารจดัการ “มหาวิทยาลยัเนชั �น” มาตั �งแต่เดอืน พ.ย. 2554  

 โดยที� มหาวทิยาลยัเนชั �น ไดร้บัการอนุมตัจิากทางทบวงมหาวทิยาลยั (ในชื�อเดมิ วทิยาลยัโยนก) ใหเ้ปิดการเรยีน

การสอนตั �งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ          

การอุดมศกึษาให้เปลี�ยนประเภทจากวทิยาลยัเป็น “มหาวิทยาลยัโยนก” เมื�อวนัที� 23 สงิหาคม 2549 จนเมื�อวนัที�                

30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศกึษาธกิารโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศกึษาอนุญาตใหเ้ปลี�ยนชื�อเป็น 

“มหาวทิยาลยัเนชั �น” มหาวทิยาลยัเปิดการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ีและระดบัปรญิญาโท  

 มหาวิทยาลัยเนชั �นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวดัลําปาง ที�มุ่งผลิตบณัฑิตที�มีคุณภาพให้แก่สงัคม        

ด้วยกระบวนการเรยีนการสอน ที�มุ ่งเน้นใหน้ักศกึษาเป็นนักคดิ ใฝ ่เรยีนรู ้ทั �งในด ้านวชิาการ การประยุกต ์ใช้         

อย่างมคีุณธรรม และมจีติสํานึกต่อสาธารณะ โดยมกีจิกรรมเพื�อฝึกฝนใหน้ักศกึษามปีระสบการณ์จรงิ สามารถนําความรู ้   

ไปใชใ้นการปฏบิตัหิน้าที�การงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 มหาวทิยาลยัเนชั �นมภีมูทิศัน์ที�สวยงามตามธรรมชาต ิบรรยากาศการเรยีนการสอนที�เอื�อต่อการเรยีนรู ้และ การใช้

ชวีติในมหาวทิยาลยัเป็น “อทุยานการศกึษา” มกีารจดัการเรยีนการสอนที�นกัศกึษามคีวามใกลช้ดิกบัคณาจารย ์อกีทั �งยงัมี

ส ิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ อาท ิหอ้งสมุด หอพกันักศกึษาชาย หอพกันักศกึษาหญิง หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื�อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) ศูนย์ภาษานานาชาต ิ

มหาวทิยาลยั ตั �งอยู่ ณ เลขที� 444 ถนนวชริาวุธดาํเนิน ตําบลพระบาท อาํเภอเมอืง จงัหวดัลําปาง และเปิดการศกึษานอก

สถานที�ตั �ง ที�ศนูยเ์นชั �นบางนา ตั �งอยูเ่ลขที� 1854 ถนนบางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยเนชั �น เตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: AEC  โดยการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั        

เป็นการสอนที�เน้นผล (outcome-based learning) เป็นสําคญั ซึ�งได้รบัความร่วมมือจากพนัธมิตรทางธุรกิจชั �นนํา           

จากกลุ ่มเนชั �น และ เครือข่ายภายนอก มีคณาจารย์ รวมทั �งผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมในทุกสายงาน ไม่ว่าจะเป็น              

ดา้นการบรหิารธุรกจิ ดา้นสงัคมศาสตร ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นสาธารณสุขศาสตร ์ดา้นการบรหิารสื�อใหม ่  

 มหาวทิยาลยัเนชั �น มกีารพฒันาหลกัสูตรจากการศกึษาวจิยัและสาํรวจความตอ้งการของผูเ้รยีน และ ผูใ้ช้บณัฑติ 

เพื�อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเชิง รุก ที�มีประสิทธิภาพ ยืดหยุน่ และสามารถปรับเปลี�ยนได ้             

ตามววิฒันาการของแต่ละสาขาวชิา เพื�อรองรบัการการแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั �งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ    

มุง่ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั �งเป็น

มหาวทิยาลยัที�มมีาตรฐานวชิาชพีในระดบัสากล และยงัสนบัสนุนพนัธกจิของมหาวทิยาลยั คอื มุ่งผลติบณัฑติเชงิสรา้งสรรค์

ใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม จิตอาสา ผลติผลงานวจิยั ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ถ่ายโอนองค์ความรู้ในการบริการวชิาการ

วชิาชีพแก่สงัคมภายใต้แนวปฏิบตัิ ให้สอดรับและตรงตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยที�กําหนดทั �ง 3 ด้านคอื : ทกัษะ       

ดา้นมอือาชพี (Professional Skill) ทกัษะดา้นการสื�อสาร (Communication Skill) และทกัษะดา้นภาษาองักฤษ (English Skill)   

และตรงตามเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั คอื “การเรยีนกบัมอือาชพี” และ “บณัฑติจติอาสา” และตรงตามเกณฑม์าตรฐาน

คณุวุฒขิองสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ)  

 จุดเด่นที�ไดร้บัการชื�นชมจากผู้ปกครอง คือ มหาวทิยาลยัเนชั �น มีการจดัการเรยีนการสอนที�เน้นการฝึกปฎิบตั ิ      

ในสถานที�ทาํงานจรงิ อกีทั �งยงัมอีุปกรณ์ปฏบิตักิารดา้นสื�ออนัทนัสมยั มกีารฝึกงานตั �งแต่ชั �นปีที� 1 เพื�อใหน้ักศกึษาบูรณา



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
72 

 
  

การความรูท้ี�เรยีนมากบัการปฏิบตังิานในสถานประกอบการใหม้คีวามกล้าแสดงออก และ นําความคดิสรา้งสรรค์ไปใช้

ประโยชน์ในงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ด้านการวิจยั  

 ปี 2559 มหาวทิยาลยัเนชั �นไดม้ีความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในต่างประเทศเพื�อแสวงหาโอกาสในการพฒันา

ความรูแ้ละการวจิยัรว่มกนั โดยในปี 2559 มหาวทิยาลยัเนชั �นและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยฟุีคอุ ิประเทศญี�ปุน่ รว่มกนัจดัการ

ประชุมวชิาการ The 3rd NTU/FUT Joint Symposium ประจําปีการศกึษา 2559  ณ มหาวทิยาลยัเนชั �น ตั �งแต่วนัที� 3-6 

ธ.ค.2559 ครั �งนี�มหาวทิยาลยัเนชั �นเป็นเจ้าภาพจดังาน และภายในงานมีการนําเสนองานวิชาการของอาจารย์เนชั �น         

และอาจารยข์องฟุคอุ ิ

 

 โครงการงานวจิยัเรื�อง  กลยุทธ์ผลติภณัฑ์ขา้วกลุ่มลําปาง แบรนด ์“นํ�าแร่แจซ้อ้น” โดยมีนิทรรศการ เพื�อเป็นการถอด

บทเรยีน ผา่นกจิกรรมสู่โครงการการตลาดจาํลอง ของผลติภณัฑข์า้ว“นํ�าแร่แจซ้อ้น” อาํเภอเมอืงปาน จงัหวดัลาํปาง ในวนัที� 

27 เมษายน 2559 
 

กิจกรรมสนับสนุนเพื�อเสริมสร้างพฒันาทกัษะ 

 มหาวทิยาลยัเนชั �น เลง็เหน็ถงึความสําคญัของการบูรณาการการเรยีนการสอนร่วมกบักจิกรรม เพื�อสรา้งเสรมิและ 

สนบัสนุนใหนํ้าความรูท้ี�ไดร้บัมาใชใ้นการพฒันาตวันกัศกึษา มหาวทิยาลยั ตลอดถงึสงัคมในรปูแบบต่างๆ  

• งานปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ ประจําปีการศกึษา 2559 

• โครงการคดัเลือกสโมสรนักศึกษา เพื�อเป็นส่วนหนึ�ง ของการพฒันากิจกรรมนักศึกษา และคุณภาพชีวติของ

นกัศกึษาภายในร ั �วมหาวทิยาลยัอยา่งยั �งยนื 

• การจดัตั �งชมรมกจิกรรมของนักศกึษาในมหาวทิยาลยั เพื�อเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาไดท้าํกิจกรรมตามความถนัด  

เเละความสนใจใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตวันักศกึษาในการเสรมิสรา้งความรูท้ ั �งทางดา้นวชิาการและวชิาชพี รวมทั �ง

พฒันาคณุลกัษณะที�พงึประสงคจ์ากการไดท้าํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ ื�น 

• โครงการสหกจิศกึษากบัธนาคารไทยพาณิชย์ โดยในวนัที� 28 เมษายน 2559  ธนาคารไทยพาณิชยไ์ดท้ําการ

คดัเลอืกและสมัภาษณ์ นกัศกึษา เพื�อรว่มฝึกงานในโครงการการปฏบิตังิาน สหกจิศกึษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย ์

จํากดั ประจําปี การศกึษา 2559 และในวนัที� 26 ธนัวาคม 2559 ไดจ้ดัพธิมีอบประกาศนียบตัรสาํหรบันักศกึษา     

ที�เขา้ร่วมโครงการ ณ หอ้งประชุม Mini Theater สาํนกังานใหญ่ธนาคารไทยพาณชิย์ 

• โครงการ English Camp เพื�อพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษสาํหรบันกัศกึษาใหม่ 

• โครงการ English Speaking Day เพื�อพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษสําหรบันักศกึษา และ บุคลากรภายใน

มหาวทิยาลยั 

• กจิกรรมประจาํปี กฬีาส ี, พธิไีหวค้ร ู, พธิรีดนํ�าดาํหวั 

• พธิสีวมฮูดและราํลกึความเป็นบณัฑติในพธิปีราสาทปรญิญาบตัร 

• โครงการสมัมนาวชิาการพฒันางานสาธารณสขุ  นกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรส์ขุภาพ สาขาสาธารณสขุศาสตร ์ชั �นปีที� 3 

จดัในประเดน็อนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืและสมุนไพรในงานสาธารณสุข โดยอาจารย ์ดร. ปิยรษัฎ์ ปรญิญาพงษ์ เจรญิทรพัย ์ 

เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2559 

• โครงการสมัมนากบัมอือาชพี โดยคณะบรหิารธุรกจิ ศนูยเ์นชั �นบางนา  ไดร้บัเกยีรตจิากคุณไอซ์ ธรีศานต์ สหสัสพาศน์ 

เป็นวทิยากรในโครงการ Introduction of Digital Marketing เมื�อวนัศุกร์ 12 กุมภาพนัธ์ 2559 และใชว้ธิกีารเก็บ

แบบสอบถามโดยใช ้QR Code 
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• โครงการ "ดหูนงัฟงัเสวนา" ชมภาพยนตรเ์ร ื�อง Spotlight พรอ้มรบัฟงัการวเิคราะห ์เจาะลกึ โดย คุณสุทธชิยั หยุ่น 

ที�โรงภาพยนตร์ลิโด กรุงเทพ  และ โดยคุณนันทขว้าง สริสุนทร นักวจิารณ์ภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร ์SF     

หา้งเซน็ทรลั ลําปาง เมื�อวนัจนัทรท์ี� 15 กุมภาพนัธ ์2559 

• โครงการเสรมิสรา้งพฒันาทกัษะของนกัศกึษา คณะนิเทศศาสตร ์ศนูยเ์นชั �นบางนา เป็นผูจ้ดังานสมัมนา 

• โครงการ "สื�อเตม็เลย2” ในวนัพธุที� 27 เมษายน 2559 ที�ตกึ The Style By Toyota ชั �น 3  สยามสแควรว์นั 

• โครงการจิตอาสา เพื�อให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จรยิธรรม และจะได้นําหลักธรรมนั �น        

มาปรบัใช้กบัการเรยีนรวมถงึการดาํเนินชวีติประจําวนั โดยนายภาณุพงศ์ ลนืคํา เป็นตวัแทนนักศกึษาจติอาสา

ประจาํคณะวทิยาศาสตรส์ขุภาพ สาขาสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัเนชั �น รบัมอบเกยีรตบิตัรจติอาสาประจาํปี 2559 

ณ ห้องประชุมสุรนิทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั �น 6 อาคารนวมินทราชประชาภคัด ีโรงพยาบาลลําปาง               

วนัที� 27 ธนัวาคม 2559 

• กจิกรรมเพื�อช่วยรณรงคร์กัษาไมย้นืตน้ โดยนกัศกึษามหาวทิยาลยัเนชั �น ลาํปาง ชั �นปีที� 1 ไดช้่วยกนัสาํรวจและทาํ

ป้ายชื�อพรรณไม้ยืนต้นภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงการสํารวจและทําป้ายชื�อพรรณไม้ยืนต้น เพื�อสนอง

พระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เมื�อวนัที� 18 มนีาคม 2559 

 

บณัฑติทุกคนที�สําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลยัเนชั �น จะต้องมีความพร้อม ทั �งทางด้านวิชาการ ด้านวชิาชีพ      

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม รวมทั �งมจีรรยาบรรณในการปฏบิตังิานตามสายอาชพีของตน 

เพื�อที�จะสรา้งสรรคส์งัคมและประเทศชาตใิหเ้ป็นสงัคมที�มคีณุภาพต่อไปในภายภาคหน้า 

 นอกจากนี� มหาวทิยาลยัยงัได้เปิดโอกาสทางการศกึษาใหก้วา้งยิ�งขึ�น ดว้ยการจดัสรรทุนการศกึษาประเภทต่างๆ

ใหแ้ก่นักศกึษาที�มคีณุสมบตัติรงตามเกณฑท์ี�มหาวทิยาลยักาํหนด ดงันี� 

 

ทุนเรียนดี  

• เกรดเฉลี�ยสะสม ตั �งแต่ 3.00-3.24 จะไดร้บัทุนสว่นลดคา่เล่าเรยีนจํานวน 20% 

• เกรดเฉลี�ยสะสม ตั �งแต่ 3.25-3.49 จะไดร้บัทุนสว่นลดคา่เล่าเรยีนจํานวน 50% 

• เกรดเฉลี�ยสะสม ตั �งแต่ 3.50-4.00 จะไดร้บัทุนสว่นลดคา่เล่าเรยีนจํานวน 100% 

 

ทุนเดก็ดีมทีี�เรียน (โครงการ สกอ.-สพม.ได้รบัทนุ 20% ตลอดหลกัสตูร) 

ผูไ้ดร้บัทุน ต้องเป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ทํากจิกรรมที�สรา้งชื�อเสยีงใหก้บัโรงเรยีน และต้องไดร้บั

หนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน ประกอบกบัหลกัฐาน Portfolio จากนกัเรยีน 

  

ทุนบคุลากร 

 ผูร้บัทุนต้องเป็นบุคลากรหรอืบุตรหลานในหน่วยงานหรอืองค์กร โดยต้องม ีMOU และมหีนังสอืแจ้งการส่งบุคลากร       

มาศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั จะไดร้บัทุนการศกึษา 20% ตลอดหลกัสูตร 

  

ทุนศิษยเ์ก่า 

จะไดร้บัทนุการศกึษา 20% ตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัปรญิญาใบที�2 หรอืปรญิญาโท) 

 

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในโอกาสฉลองพระชนมม์าย ุ   

60 พรรษา เพื�อเยาวชนจงัหวดัน่าน รุ่นที� 2  ประจาํปีการศึกษา 2559   

 เมื�อวนัที� 9 สงิหาคม 2559  โดยมหาวทิยาลยัเนชั �น รว่มกบัธนาคารกสกิรไทย มอบทุนการศกึษา จํานวน 60 ทุน 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พงษ์อนิทร ์รกัอรยิะธรรม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเนชั �น คณุโสภา หนูเนตร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
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ธนาคารกสกิรไทย บรษิทัมหาชน จํากดั คุณอดศิกัดิ � ลมิปรุง่พฒันกจิ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร บรษิทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง 

คอรป์อรเ์รชั �น จํากดั (มหาชน) เขา้รว่มพธิมีอบทุนการศกึษาใหก้บันักศกึษาทุนจงัหวดัน่าน รุน่ที� 2 
 

ทุนครบรอบ 46 ปี เนชั �นมลัติมีเดียกรุป๊ ประจาํปี 2559 

ทุนการศึกษา ประเภทที� 1  

ทุนสําหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปีที� 6 หรอืเทยีบเท่า ที�มผีลการเรยีนตั �งแต่ 3.50 ขึ�นไปและมคีวามสามารถ     

ด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ�งที�มหาวิทยาลัยเนชั �น         

โดยจะไดร้บัการยกเวน้คา่ธรรมเนียมการศกึษา ตลอดหลกัสตูร 4 ปี มลูคา่ทนุละ 240,000 บาทต่อทนุ 

   ทุนการศึกษา ประเภทที� 2  

มหาวทิยาลยัฯ จะมอบทุนการศกึษาจํานวนรอ้ยละ 50 ตลอดหลกัสูตร  ใหแ้ก่ นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปีที� 6 

หรอืเทยีบเท่า เพื�อศกึษาต่อที�มหาวทิยาลยัเนชั �นในคณะต่างๆ ที�ศกึษาที�จงัหวดัลําปาง ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัเนชั �น 

เปิดการเรียนการสอนทั �งในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน                    

ณ มหาวทิยาลยัเนชั �น จงัหวดัลําปาง และศูนย์การศึกษานอกที�ตั �งบางนา ในปีการศกึษา 2559 มีนักศกึษาที�  

กําลังศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท ทั �งมหาวิทยาลัยเนชั �น จังหวัดลําปาง และศูนย์การศึกษา        

นอกที�ตั �งบางนา รวมทั �งสิ�นเป็นจํานวน 1,077 คน 
 

 หลกัสตูรที�มหาวิทยาลยัเนชั �นเปิดสอน มีดงันี�  

มหาวิทยาลยัเนชั �น ลาํปาง    

หลกัสตูรที�เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี 

คณะนิเทศศาสตรบ์ณัฑิต - สาขานิเทศศาสตรบณัฑติ (สาขาวชิานิเทศศาสตร)์ 

คณะบริหารธรุกิจบณัฑิต 
- สาขาบรหิารธุรกจิบณัฑติ 

- สาขาบญัชบีณัฑติ (สาขาวชิาการบญัช)ี 

คณะวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ - สาขาสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ (สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร)์ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร)์ 

- สาขาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ) 

คณะสงัคมศาสตรแ์ละนุษยศาสตร ์ - สาขารฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร)์ 

หลกัสตูรที�เปิดสอนในระดบัปริญญาโท 

คณะบริหารธรุกิจบณัฑิต  -  สาขาบรหิารธุรกจิบณัฑติ 

คณะสงัคมศาสตรแ์ละนุษยศาสตร ์
-  หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา) 

-  หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวชิาการบรหิารทอ้งถิ�น) 
 

 มหาวิทยาลยัเนชั �น ศนูยเ์นชั �น บางนา 

หลกัสตูรที�เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี 

คณะบริหารธรุกิจบณัฑิต -  หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาวชิาการตลาด) 

คณะนิเทศน์ศาสตร ์ -  หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ 

หลกัสตูรที�เปิดสอนในระดบัปริญญาโท 

คณะบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  -  สาขาบรหิารธุรกจิบณัฑติ 
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3. ปัจจยัความเสี�ยง 

 กลุ่มบรษิทัไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสี�ยง โดยไดม้กีารวางแผนบรหิารจดัการ ตดิตาม และ

ควบคมุ ความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม โดยเป้าหมายหลกัของการบรหิารความเสี�ยงคอื จดัการความเสี�ยงที�มต่ีอการ

บรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร เพื�อลดโอกาสที�ความเสี�ยงจะเกดิขึ�นหรอืลดความเสยีหายกรณีความเสี�ยงเกดิขึ�น และ/หรอืให้

ไดม้าซึ�งโอกาสทางธุรกจิ  การดาํเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัมปีจัจยัความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งซึ�งมผีลกระทบโดยตรงต่อกลุม่บรษิทั 

และหรอื ผูล้งทุนอยา่งมนียัสาํคญั มดีงัต่อไปนี�  

 

1. ความเสี�ยงในการประกอบธรุกิจ 

   1.1 ความเสี�ยงจากผลการดาํเนินงานขึ�นอยู่กบัภาวะอตุสาหกรรมโฆษณา 

เนื�องดว้ยรายไดห้ลกัของบรษิทัมาจาก รายไดค้า่โฆษณา ในขณะที�โครงสรา้งตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงที� ผลการ

ดําเนินงานของ บรษิทัจงึขึ�นอยู่กบัภาวะอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ�งค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาจะผนัแปรไปตามสภาวะ

เศรษฐกจิ อตุสาหกรรมโฆษณาสามารถสะทอ้นถงึสภาวะเศรษฐกจิไดเ้ป็นอย่างด ีหากเกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิ ผูบ้รโิภคจะ

ชะลอการสั �งซื�อ ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อผูผ้ลติสนิคา้และบรกิารที�ตีอ้งพจิารณาในงบประมาณดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์อย่าง

ระมดัระวงั โดยเลอืกใชส้ ื�อใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย   อยา่งไรกต็ามหากภาวะเศรษฐกจิโดยรวมมแีนวโน้มขยายตวั จะส่งผล

ใหม้กีารใชง้บโฆษณาผา่นสื�อต่างๆ มากขึ�น ดงันั �นเพื�อลดผลกระทบ จากความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกจิ บรษิทัจงึไดม้ี

การกําหนดแผนกลยทุธ์ของทุกหน่วยธุรกจิและบรษิทัในกลุ่ม   ใหส้อดรบักบันโยบายและวสิยัทศัน์ขององคก์รใหเ้ป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนั โดยมุง่เน้นการขยายรกัษาความสามารถเชงิแข่งขนัมาใช ้เพื�อที�จะลดความเสี�ยงหรอืผลกระทบดงักล่าวที�จะ

เกิดขึ�น ด้วยการใช้ความได้เปรียบ จากการที�บรษิัทมีช่องทางการเผยแพร่สนิค้าและบริการผ่านสื�อประเภทต่างๆ               

ที�หลากหลาย ดว้ยการผสมผสานทุกสื�อ  เขา้ดว้ยกนั เพื�อตอบสนองความตอ้งการด้านการตลาดกลายเป็น Total Media 

Solution แก่ผูล้งโฆษณา ตลอดจน การนําสื�อแบบเดมิกา้วเขา้สูเ่ทคโนโลยี�ใหม่ ๆ ในทุก แพลตฟอรม์ โดยคาํนึงถงึเนื�อหาที�

สอดรบัและเป็นไปได้ของธุรกิจ ให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มผู้รบัสื�อเพื�อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด  ขณะเดียวกันยังคงให้

ความสาํคญักบั  การบรหิารจดัการคา่ใชจ้่ายอยา่งเขม้งวด ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะที�เศรษฐกจิชะลอตวั 

 นอกจากนี� เพื�อรองรบัภาวะธุรกจิสื�อสิ�งพมิพ ์ที�อยู่ในช่วงขาลง  เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�

หนัไปบรโิภคสื�อรปูแบบใหม่อื�นๆ เพิ�มขึ�น กลุ่มบรษิทัไดป้รบัทศิทางธุรกจิดว้ยการสูธุ่รกจิดจิทิลัทวี ี 2 ช่อง คอื ช่อง NOW26  

(SD วาไรตี�)  และ ช่อง Nation TV  22 (SD News) ซึ�งสื�อโทรทศัน์ยงัคงเป็นสื�อหลกั ที�มมีลูคา่การใชเ้มด็เงนิโฆษณาสงูกว่า

ทุกสื�อ   ถงึแมว้่าการมูลค่าการใชส้ ื�อโฆษณาจะลดลง 12% จากปีที�แลว้ โดยสื�อที�เตบิโตสงู คอื ทวีดีจิทิลัและสื�อออนไลน์ 

ดงันั �นจะทําให้บรษิทัสามารถกระจายความเสี�ยงจากผลกระทบที�สื�อใหม่อาจจะเข้ามาทดแทนธุรกิจสิ�งพมิพ์ในอนาคต  

รวมถงึการทําธุรกจิ Digital Media ในรปูแบบอื�นๆ นอกเหนือจากรายไดจ้ากค่าโฆษณา เช่น E-commerce M-commerce 

หรอื S-Commerce (Social Media Commerce) E-Educations ต่างๆ หรอื Entertainment เป็นตน้ 

 

1.2 ความเสี�ยงของอตุสาหกรรมโฆษณาในสื�อโทรทศัน์  

 เนื�องจากปจัจุบนัแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนิยมใช้สื�อดจิทิลั  และหนัมาใชก้ารตลาดและกลยุทธ์การสื�อสาร

ผ่านสื�อแบบใหม่เพิ�มขึ�นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งผ่านสื�ออนิเทอรเ์น็ต ทําใหภ้าวะอุตสาหกรรมโฆษณาในสื�อโทรทศัน์

ไดร้บัผลกระทบโดยตรง จากสื�ออื�นที�อาจมาทดแทนสื�อโทรทศัน์  ส่งผลใหบ้รษิทัตวัแทนโฆษณา (Agency)  และ

เจา้ของสนิคา้หรอืบรกิาร มโีอกาสเลอืกใชบ้รกิารโฆษณาผ่านสื�อไดห้ลากหลายประเภทมากขึ�น ทาํใหส้่วนแบ่งการตลาดของ

การโฆษณาผ่านสื�อโทรทศัน์ถูกแบ่งไปยงัสื�อประเภทอื�น    อย่างไรก็ด ีจากขอ้มูลของ AC Nielson พบว่ามูลค่าการใชส้ื�อ

โฆษณาผ่านสื�อโทรทศัน์ ยงัคงครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเมื�อเทียบกับสื�อประเภทอื�น โดยในปี 2559  มีส่วนแบ่ง

การตลาด รอ้ยละ 66 ของมูลคา่ตลาดรวม 
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 ทั �งนี�  จากการที�กลุ่มบรษิทั เขา้สูธุ่รกจิทวีดีจิทิลั ถอืเป็นสนามที�มกีารแข่งขนัคอ่นขา้งรนุแรงจากผูป้ระกอบการฟรทีวีี

ในระบบอนาล๊อกรายเดิม และจากผู้ประกอบการ ฟรีทีวีในระบบดิจิท ัล ผู้ให้บรกิารจึงต้องแข่งขนักันทั �งจัดหาและ           

ผลติรายการเพื�อดงึดูดผูช้ม เนื�องจากระดบัความนิยมของช่องและรายการ (Rating)  มผีลต่อการตดัสินใจงโฆษณาของ

เจ้าของสนิคา้และบรกิาร กลุ่มบรษิทัใหค้วามสําคญัในการปรบัปรงุและพฒันา Content มาโดยตลอด เพื�อใหต้อบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้า ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลายหลายมากขึ�น โดยการทําวิจัยการตลาดเชิงลึก        

โดยนําผลวจิยัทั �งในและต่างประเทศที�เชื�อถอืไดม้าเป็นขอ้มูล และนําเสนอรายการผ่านสื�อ New Media ของในเครอืทุก 

แพลทฟอรม์ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  และสามารถแขง่ขนัทางการตลาดได ้ซึ�งถอืเป็นมาตรการเพิ�มเตมิที�จะ

สามารถช่วยลดระดบัความเสี�ยงลงได ้   

 

1.3 ความเสี�ยงจากกลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

 จากการที�บรษิทัทาํธรุกจิสื�อครบวงจร  บรษิทัไดม้กีารแบ่งโครงสรา้งการดาํเนินธุรกจิใหม้คีวามชดัเจน เพื�อใหเ้กดิ

ความคล่องตัวในการบริหารงาน และการประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์เชิงเป้าหมาย (Target-Based Strategy)             

ให้สอดคล้องกบันโยบายและวิสยัทศัน์ขององค์กรให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยมุ่งเน้นการรกัษาความสามารถเชิง            

การแขง่ขนั และนําความไดเ้ปรยีบในทางการแข่งขนั มาใชใ้นการขยายธุรกจิ และสรา้งมลูคา่เพิ �ม  ใหก้บัธุรกจิ โดยแยกกลุ่ม

ธุรกจิไดด้งันี� สื�อสิ�งพมิพ ์และโฆษณา ไดแ้ก่  บรษิทั กรุงเทพธุรกจิ มเีดยี จํากดั มสีื�อหลกั คอื หนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ, 

บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จํากดั มสี ื�อหลกัคอื หนงัสอืพมิพ ์คมชดัลกึ และ บรษิทั เนชั �น นิวส์ เน็ตเวริ์ค จํากดั มสี ื�อหลกัคอื 

หนังสือพมิพ์ เดอะเนชั �น, ธุรกิจกระจายภาพและเสียง เจ้าของและผู้ดําเนินการสถานีโทรทัศน์ดิจิทลั 2 ช่อง คือ ช่อง 

NOW26  (SD Variety) ดาํเนินงานโดย บรษิทั แบงคอก บสิสเินส บรอดแคสติ�ง จํากดั และ ช่อง Nation  TV 22  (SD ขา่ว)  

ดาํเนินงานโดย บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ ์วชิั �น จํากดั, ธุรกจิดา้นเอด็ดเูทนเมนท์และต่างประเทศ, ธุรกจิขนส่ง, ธุรกจิโรงพมิพ ์

และ ธุรกจิดา้นการศกึษา  

ทั �งนี�การแยกเป็นบรษิทัยอ่ยเพื�อใหก้ารประกอบธุรกจิในอนาคตเกดิประโยชน์สงูสุดรวมทั �งทาํใหเ้กดิความชดัเจนใน

ดา้นความสมัพนัธ์กบับรษิทัแม่ และการบรหิารที�ชดัเจนยิ�งขึ�น  ดงันั �นหากไม่มกีารบรหิารการจดัการและกํากบัดแูลบรษิทัใน

กลุ่มอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อาจก่อใหเ้กดิความไม่สอดคล้องกนัระหว่างทศิทาง  กลยุทธ์ของบรษิทั รวมทั �ง

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อาจทําใหเ้กดิการแข่งขนักนัเองระหว่างบรษิทัในกลุ่ม  ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ

โดยรวมของบรษิทั  

ดังนั �นเพื�อเป็นการลดความเสี�ยงบรษิัทได้มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท โดยได้จัดทําแผนกลยุทธ์        

ของทุกหน่วยธุรกจิและบรษิทัในกลุ่มใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั มุ่งเน้นการรกัษาความสามารถเชงิแข่งขนัและนําความ

ไดเ้ปรยีบในทางการแขง่ขนัดงักล่าวมาใชใ้นการลงทุนขยายธุรกจิ และสรา้งมูลคา่เพิ�มใหก้บัธุรกจิ  รวมทั �ง ยดึหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี เพื�อเป็นพื�นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั �งยืน โดยบริษัทได้แต่งตั �งผู้บริหารระดับสูงเป็น

กรรมการบริหารในบริษัทที�บริษัทถือหุ้นอยู่ เพื�อให้เกิดความเชื�อมโยง ในเรื�องนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทาง        

การดาํเนินธุรกิจไปสู่บริษัทในกลุ่ม และสามารถกํากบัดูแลการขยายงานของบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกับ

นโยบายของบริษทัแม ่ สําหรบัประโยชน์ในการแยกหน่วยธุรกจิที�มีความแข็งแกร่งเป็นบรษิทัย่อยนั �น จะเป็นการขยาย

ธุรกจิและสรา้งโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกจิ และเพิ�มความคล่องตวัดา้นการบรหิาร และแขง็แกร่งดว้ยพลงับรูณาการสื�อคุณภาพ         

ของเครอืเนชั �น จะเป็นส่วนหนึ�งในการร่วมสรา้งสงัคมคุณภาพใหก้บัประเทศไทยได้อย่างยั �งยนื  นอกจากนี�ไดล้ดขนาด   

ธุรกจิที�ไม่ทาํกําไร และอยูร่ะหว่างการมองหาธุรกจิใหม่  ที�มแีนวโน้มที�มอีนาคต และสามารถทํากําไร เพื�อใหทุ้กหน่วยงาน

เขม้แขง็ และสนับสนุนกนัและกนั อยา่งมปีระสทิธภิาพ   

 

 

   



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
77 

 
  

1.4 ความเสี�ยงจากการลงทุนในโครงการทีวีดิจิทลั 

กลุม่บรษิทัไดเ้ข้าสู ่ธุรกจิดจิิทลัทวี ี2 ช่อง คือ ช่อง NOW26  ประเภทหมวดหมู่ทั �วไป แบบความคมชดัปกต ิ  

(SD Variety) ช่อง NOW26   และช่อง Nation TV 22 ประเภทหมวดข่าวสารและสาระ แบบความคมชดัปกต ิ(SD News)      

ผ่านบรษิัทย่อยในกลุ่ม ทําให้บรษิทัมสี ื�อที�ครบวงจรครอบคลุมสื�อทุกชนิดและเป็นการต่อยอดธุรกจิปจัจุบนั รวมทั �งเพิ�ม

ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแสวงหารายได ้และโอกาสเตบิโตในระยะยาวของบรษิทั   

ทั �งนี�การเปลี�ยนผา่นไปสู่โทรทศัน์ระบบดจิทิลั มผีลกระทบใหอุ้ตสาหกรรมโทรทศัน์เกดิการแข่งขนัที�สงูขึ�น ดา้นการ

ขายเวลาโฆษณา และการผลิตรายการ การแข่งขนัที�เพิ�มสูงขึ�น อาจก่อใหเ้กดิความไม่แน่นอนของราคาโฆษณาต่อนาท ี     

ที�ผู้ประกอบการจะสามารถขายได้ โดยเฉพาะรายการใหม่ๆ ที�ย ังไม่มีอันดับความนิยมของรายการ  จึงส่งผลให้

ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ อาจขายโฆษณาในราคาที�คอ่นตํ�าในช่วงแรก   

ดงันั �น เพื�อใหส้ามารถแข่งขนัในธุรกจินี�ได ้ ช่อง NOW 26  ช่อง วาไรตี�  ไดป้รบัรปูแบบรายการใหม้คีวามแตกต่าง

จากช่องวาไรตี�ท ั �วไป โดยวางตาํแหน่ง เป็นช่องสารคด ีอนัดบั 1 และเป็นฟรทีวีใีนระบบดจิทิลัเพยีงสถานีเดยีวที�นํารายการ

สารคดจีากสตดูโิอชั �นนําในตา่งประเทศมานําเสนอ ขณะเดยีวกนัก็เน้นภาพลกัษณ์การนําเสนอที�ทนัสมยั อกีทั �งรายการขา่วต่างๆ  

ก็มาจากประสบการณ์ของทีมข่าวจากกองบรรณาธิการ ของสื�อสิ�งพมิพ์ในเครือทั �งหมด ที�ส ั �งสมประสบการณ์มานาน         

ทําให้สามารถผลิตข่าวสารที�คุณภาพ นอกจากนี�ย ังมีรายการที�ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรที�เข้ามาร่วมผลิตรายการ             

และมรีายการที�ซื�อมาจากผูผ้ลติทั �งในและต่างประเทศ เพื�อใหผู้ช้มไดร้บัสาระ และความบนัเทงิมากที�สุด ทาํใหบ้รษิทัตอ้ง

ลงทุนในการจดัซื�อคอนเทนต์ ที�มีคุณภาพทั �งในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างสูงเพื�อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในคอนเทนต์และคํานึงถึงความเสี�ยงอยู่เสมอ บริษทัจึงให้

ความสาํคญัในการใชง้านในคอนเทนตอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยจะลงทุนในคอนเทนต ์ที�จะสามารถสรา้ง Rating ไดเ้ท่านั �น   

โดยจากการปรบักลยุทธดงักล่าว สง่ผลให ้Rating ของช่องในปีที�ผา่นอยู่ในช่วง 10  อนัดบัแรก  ซึ�งระดบัความนิยมของช่อง

และรายการ Rating มผีลต่อการตดัสนิใจลงโฆษณาของเจา้ของสนิคา้และบรกิาร ยิ�งช่องรายการมผีูช้มจํานวนมากหรอื      

มรีายการที�เป็นที�นิยมส่งผลต่อการกาํหนดอตัราคา่โฆษณาที�สงูขึ�น กลุ่มบรษิทั จงึมคีวามเชื�อมั �นว่าจะสามารถ ไดเ้ป็นอยา่งดี

อนัจะสง่ผลใหร้าคาโฆษณาของบรษิทัเป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ความเสี�ยงด้านการผลิต  

 2.1 ความเสี�ยงจากการผลิตขา่ว (Content)  

 กระแสเชี�ยวกรากของสื�อใหม่ ทั �งออนไลน์ และโซเชยีลมเีดยี เป็นความทา้ทายสําคญัในการผลติข่าวของสื�อสิ�งพมิพ ์

และ สื�อโทรทศัน์ ภายใตก้ารบรหิารของเนชั �นกรุ๊ป  เพราะสื�อใหม่มคีวามไดเ้ปรยีบสื�อเดมิ จากความสามารถในการเขา้ถงึที�

แพรก่ระจาย รวดเรว็ และ สรา้งใหเ้กดิการสื�อสารในรปูแบบทําซํ�า ส่งต่อ คดัลอก และ ใหค้วามเหน็  อย่างไรกต็ามคนข่าว

เครอืเนชั �นพรอ้ม รบัมอืกบัสถานการณ์นี�ไดด้ยีิ�ง  และสามารถรกัษาความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งหลากหลายแพลท

ฟอรม์ในอุตสาหกรรมสื�อไวไ้ด ้ปจัจยัแหง่ความแขง็แกรง่ของกองทพัข่าวเครอืเนชั �น มาจาก 4 องคป์ระกอบ    

 
           

 

 

 

 

 

1. เราคือ “สื�อมืออาชีพ” 

ความน่าเชื�อถือที�สาธารณชน มีให้กบั คนข่าวเครือเนชั�น ตลอด 46  ปีที�ผ่านมา คือ สินทรัพยที์�มีค่า และ เป็นขอ้ไดเ้ปรียบ 

ที�ทาํใหสื้�อในเครือเนชั�นกรุ๊ป ยงัคงไดรั้บการตอบรบัอยา่งดี ท่ามกลางสมรภมูิการแข่งขนั ทั�งจากสื�อใหม่ และ สื�อดั�งเดิม   

 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
78 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ความเสี�ยงด้านการรกัษาบคุลากรที�มีประสบการณ์และความสามารถ   

เนื�องจากภาพลกัษณ์ของกลุ่มบรษิัท เป็นองค์กรสื�อสารมวลชนที�ได้รบัความยอมรบัจากประชาชน ในความเป็น     

มอือาชพีของวงการสื�อสารมวลชน  ซึ�งบุคคลากรเป็นปจัจยัหลกัในการผลิตเนื�อหาที�มีคุณภาพ บริษทัจึงได้ตระหนักถึง

ความสาํคญัในการบรหิารและพฒันาระบบทรพัยากรบุคลากร โดยไดเ้น้นการพฒันาความรูค้วามสามารถ ในการทํางานเป็น

ทมีโดยไม่ยดึตดิกบัตวับุคคล  สง่ผลใหค้วามเสี�ยงในการสญูเสยีทมีงานมน้ีอยและมผีลกระทบ ต่อบรษิทัไม่มากนกั  

2.สร้างสรรค์ Convergence Newsroom 

               เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื�อตามกระแสเทรนด์โลกได้อย่างรวดเร็ว เนชั�นกรุ๊ปได้

สร้างสรรค์กระบวนการผลิตข่าวที�เรียกว่า Convergence Newsroom  หรือ การหลอมรวมห้องข่าว ซึ� งนับเป็น หวัใจ 

ของการผลิตข่าวป้อนทุกสื�อในเครือเป้าหมายคือ การผลิตข่าวที�มีท ั�งคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ เพราะ Convergence 

Newsroom สามารถตอบทุกโจทยข์องการสร้างสรรคข่์าวคุณภาพได ้ไม่ว่าจะในมิติของความเร็ว ความลึก หรือความ

รอบดา้น  

เนชั�นกรุ๊ป มุ่งพฒันาทีมข่าวกว่า  400 คน ในกองบรรณาธิการ  The Nation , กรุงเทพธุรกิจ , คม ชัด ลึก 

รวมทั�ง  ทีวดิีจิทลั  2 ช่อง คือ NaionTV และ NOW26  ใหม้ีทกัษะ Multi Skill  , Multi Platform  เพื�อผลิตเนื�อหาที� 

มีทั�งความรวดเร็ว เขา้ถึงแม่นยาํจาก “กองทพัข่าว” เครือเนชั�นที�กระจายอยู่ทุกสนามข่าว   นอกจากนั�น  Convergence 

Newsroom  ยงัทาํหนา้ที� “คลงัสมอง” ใหก้บั กองทพัข่าวเนชั�นกรุ๊ป  เพราะการหลอมรวมห้องข่าว นาํมาซึ�งการหลอม

รวม  ความรอบรู้-ลุ่มลึกจากทีมบรรณาธิการที�เคี�ยวกรํา ชํ�าชองในแต่ละสายข่าว  

 

3.ระบบการจัดการคอนเทนท์ (Content Mangement) ที�ทันสมัย 

นวตักรรม Convergence Newsroom  ยงันาํเทคโนโลยี การจดัการคอนเทนท ์(Content Mangement) มาใช้

เพิ�มศกัยภาพการทาํงาน ภายใตร้ะบบคลงัข่าว NCES (News Convergence Editorial System)  ซึ� งทาํให้การหลอมรวม

ทีมข่าว        เกิดขึ�นได้จริง โดยระบบปฏิบติัการข่าว NCES จะทาํหน้าที�  Virtual Newsroom หรือ ห้องข่าวเสมือน

จริง  เป็นทั�งวนัสตอปขอ้มูล  ข่าวสาร การติดต่อสื�อสารภายในองคก์ร  รวมไปถึงเป็น “ศูนยบ์ญัชาการกลาง” สอดรับ

กบัการทาํงานแบบ Mobility   ของทีมข่าวที�คล่องตวัและรวดเร็ว ไม่อยูนิ่�งที�ใดที�หนึ�ง   

การใชเ้ทคโนโลยี�ใหม่ ๆ เขา้มาช่วยในการทาํงานให้  สะดวกรวดเร็วลดตน้ทุนการผลิต และสามารถทาํงาน

เป็นทมีทดแทนกนัได ้เพื�อลดความเสี�ยงจากการขาดแคลนบุคคลากรซึ�งอาจส่งผลกระทบกบัคุณภาพของเนื�อหาข่าว  

 

4. screens :  มุ่งมั�นตอบสนองไลฟ์สไตล์รับสื�อใหม่ 

ตลอดเวลาที�ผ่านมา  แนชั�นกรุ๊ป ไดมุ่้งมั�นพฒันาสื�อใหม่  ทั�งเวบไซตข์องทั�ง  5 สื�อหลกัในเครือ  The Nation  

, กรุงเทพธุรกิจ  , คมชดัลึก  และดิจิทลัทีว ีทั�งสองช่อง คือ เนชั�นทีว ีและ NOW26  สะทอ้นว่า  เราใหค้วามสาํคญักบั

การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการรบัสื�อของผูบ้ริโภค  โดยแต่ละเวบไซตข์องเครือ เนชั�น มียอดผูช้มในระดบัตน้ๆ ของ

แต่ละ หมวดหมู่   นอกจากนั�น ทีมข่าวเนชั�นกรุ๊ป ยงัมีพลงัมหาศาล ในโลกของโซเชียลมีเดีย  ดว้ยจาํนวนยอดติดตาม

ของทุกสื�อในเครือรวมกนัสูงที�สุดของอุตสาหกรรมจนถึงวนันี�  เครือเนชั�นกรุ๊ป สามารถเขา้ถึง ผูรั้บสื�อไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  บนนิยามของ 5 Screens ไม่วา่จะรับสื�อในช่องทางไหน ทั�ง หนงัสือพิมพ ์ ทีว ี มือถือ แทปเลต หรือ บน

จอเดสกท์อป ก็สามารถรับข่าวสารคุณภาพ ผลผลิตของกระบวนการผลิตข่าวทีมีประสิทธิภาพ ของเครือเนชั�น ไดอ้ยา่ง

คล่องตวั   
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การดาํเนินธุรกจิในยคุดจิทิลัที�มกีารแขง่ขนัสงู    ทาํใหบ้รษิทัตอ้งปรบัตวัเพื�อรองรบักบัการแข่งขนั และภูมทิศัน์การ

ดําเนินธุรกิจสื�อที�เปลี�ยนแปลงไป   ด้วยการพฒันาบุคลากรใหม้ีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัแนวทางการทําธุรกิจ     

มากขึ�น รวมทั �งเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ บุคคลากร ใหม้คีวามสามารถปฏบิตังิานในงานที�รบัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

และยงัให้ความสําคญัต่อผลตอบแทนและสวสัดกิารสําหรบับุคลากรเพื�อใหเ้ทยีบเคยีง กบับรษิทัอื�นๆ ในอุตสาหกรรม

เดยีวกนั รวมถงึสรา้ง Successor ที�ผูบ้รหิารระดบัสูงจะไดร้บัการส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้สี่วนร่วมในการบรหิารและ      

การตดัสนิใจ อกีทั �งเป็นการกระจายอํานาจ และความรบัผดิชอบใหผู้บ้รหิารในระดบัรองลงมา  โดยอยู่ภายใตโ้ครงสรา้งที�    

ใหค้วามสาํคญัต่อการกระจายความรบัผดิชอบและภาระหน้าที�  มวีตัถุประสงคเ์พื�อเพิ�มความคล่องตวั มุ่งเน้นประสทิธภิาพ

ในการทาํงานใหม้มีากขึ�น และลดความซํ�าซอ้นในระบบการทาํงาน ซึ�งเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื�อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย

ที�กําหนดไว้  และสามารถเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื�องและยั �งยนื  โดยคงไวซ้ึ�งความน่าเชื�อถอื ความซื�อสตัย์ การร่วมมอืที�ด ี    

การใหบ้รกิาร และความคดิสรา้งสรรค ์ ซึ�งเป็น Core Value (คุณค่าขององค์กร) ของกลุ่มเนชั �น ดงันั �นหากบรษิทัขาด

บุคลากรสําคญัท่านใดท่านหนึ�งไปจะไม่กระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั เนื�องจากผูบ้รหิารในระดบัสูงสุดไดจ้ดัสรร   

และแบ่งงานถ่ายทอดต่อกนัไปถงึผูบ้รหิารในระดบัรองลงมา ในขณะเดยีวกนั การดาํเนินธุรกจิยงัคงตอ้งรกัษาความร่วมมอื

ประสานงานกนัในทุกสื�อ เพื�อสรา้ง Synergy รว่มกนัในการบรหิารภาพรวมของธุรกจิในเครอืเนชั �น 

 นอกจากนี�เพื�อใหป้ฏบิตังิานของพนักงานทุกระดบัสอดคลอ้งในทศิทางเดยีวกนักบัเป้าหมายและวสิยัทศัน์ขององคก์ร 

บรษิทัจงึไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังานโดยใชด้ชันีวดัผลการดําเนินงาน (Key Performance Index : KPI) โดยมุ่งเน้น

ผลสมัฤทธิ �ของงานโดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดบัสายงานและฝ่ายรวมทั �งมีการผูกโยง KPI กับ

ผลตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชพี โดยจะแตกต่างกนัตามผลการดําเนินงาน และพฤตกิรรมการทํางานรวมทั �ง

ความสามารถในการพฒันาตนเองเพื�อเสรมิสรา้งศกัยภาพของบุคคลากรใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นเชงิธุรกิจมากยิ�งขึ�น     
2.3 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี  

การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีที�เกิดขึ�นในปจัจุบนั นํามาสู่การคดิค้นนวตกรรมใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีดจิ ิทัล 

(Digital) การสื�อสารแบบไร้สาย (Wireless) ที�ทําให้สามารถเชื�อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างไร้ขีดจํากัด ทําให้เกิดธุรกิจ      

New Media ใหม่ๆ ขึ�นผ่านทางระบบเครอืข่ายและมศีกัยภาพเป็นสื�อแบบประสม (Multimedia) และสื�อใหม่ (New Media) 

พฒันาขึ�นหลากหลาย เป็นที�รูจ้กัและนิยมกนัมากขึ�นส่งผลใหผู้บ้รโิภคข้อมูลข่าวสารมทีางเลือกในการรบัรูข้้อมูลข่าวสาร    

ไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึ�น โดยไม่มขีอ้จํากดัในเรื�องของเวลา นอกจากนั �นเนื�อหาที�อยู่ในรปูแบบดจิทิลั ทาํให้

ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกรบัและสง่ขา่วสารไดใ้นเวลาที�ตอ้งการ และไม่จําเป็นตอ้งชมเนื�อหาต่างๆ ตามเวลาที�กําหนด ซึ�งเป็น

ปจัจยัสาํคญัที�จะส่งผลกระทบต่อ การดาํเนินงานของธุรกจิสื�อในปจัจุบนั และอนาคต  

 ดงันั �นเพื�อเป็นการลดความเสี�ยง  และการสญูเสยีโอกาสในการดาํเนินธุรกจิ ซึ�งจะเป็นการเพิ�มขดีความสามารถใน

การแขง่ขนัใหแ้ก่องคก์ร  บรษิทัไดพ้ฒันาระบบ การบรหิารฐานขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพ และไดม้กีารประยุกต์ ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารมาช่วยสนบัสนุนการปฏบิตังิาน ปรบัปรุงคณุภาพกระบวนการผลติข่าวใหม้คีวามคล่องตวัรวดเรว็ 

และผสมผสานสื�อใหม่ ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื�อใหม้คีวามทนัสมยัและสอดรบัการเตบิโตทางเทคโนโลยแีละนิวมเีดยี รวมถงึการ

บรหิารตน้ทนุและค่าใชจ่้าย  โดยจะเน้นการผสมผสานรปูแบบสื�อและเทคโนโลย ีไวด้ว้ยกนั เพื�อรองรบัความตอ้งการในการ

รบัสารทุกช่องทาง ทกุแพลตฟอรม์  ตลอดจนการใชโ้ซเชยีลทวี ีซึ�งเป็นการผสานเทคโนโลย ีบรอดแคส และนิวมเีดยี เขา้ไว้

ดว้ยกนั เพื�อใหผู้ค้นสามารถตดิตามข่าวสารไดต้ลอดเวลา โดยไม่มไีพรไ์ทม์อกีต่อไป เพื�อใหส้อดรบักบัพฤตกิรรมการรบั

ข่าวสารของผูบ้รโิภคข่าวสารในปจัจุบนั  และยงัคงมนีโยบายที�จะทดลองและพฒันาผลติภณัฑ์สําหรบัการนําเสนอผ่าน

สื�อผสมรปูแบบใหม่อยา่งต่อเนื�องเพื�อสรา้ง ความเขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและสั �งสมประสบการณ์ เพื�อสรา้งความไดเ้ปรยีบ

ในการเจาะตลาดลกูคา้เป้าหมายในอนาคต 
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2.4 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

 วตัถุดบิหลกัที�สาํคญัของธุรกจิหนังสอืพมิพค์อืกระดาษคดิเป็นตน้ทุนประมาณรอ้ยละ 9 ของค่าใชจ้่ายต้นทุนขาย

ตามงบการเงนิรวม และคดิเป็นร้อยละ 63 ของต้นทุนวตัถุดบิรวม โดยสดัส่วนปรมิาณการสั �งซื�อกระดาษในปีที�ผ่านมา 

ระหว่างกระดาษนําเขา้ และการซื�อในประเทศคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 95 ต่อ 5 โดยกระดาษจดัเป็นสนิคา้ประเภท 

Commodity  ที�มกีารเปลี�ยนแปลงทางดา้นราคาแปรผนัตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคและปรมิาณการผลิตของผูผ้ลติ 

(Demand & Supply) ซึ�งเป็นปจัจยัหลกัในการกําหนดราคาอา้งองิในตลาดโลก  ดงันั �นบรษิทัจงึม ีความเสี�ยงจากการผนัผวน

ของราคากระดาษ  ซึ�งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลติและกาํไรสุทธขิอง บรษิทั 

 อยา่งไรกต็าม เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�หนัไปบรโิภคผ่านสื�อออนไลน์ มากขึ�น ส่งผลให้

ความนิยมในการอ่านหนังสอืพมิพม์แีนวโน้มลดลง สง่ผลใหภ้าวะการขาดแคลนกระดาษ และความผนัผวนของราคากระดาษ

จึงมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี�ไดป้รบัเปลี�ยนวธิีบรหิารสต๊อกสนิค้าให้เหมาะสมตามการผลิต และยงัคงมีการวางแผน      

การจดัซื�อล่วงหน้า การควบคุมประสทิธภิาพในการผลติใหม้ตีน้ทนุของเสยีน้อยที�สุด การบรหิารการวางจุดจําหน่ายหนังสอื  

ที�มีประสทิธภิาพขึ�น เพื�อลดปรมิาณ หนังสอืคนื  เป็นต้น นอกจากนี�บรษิทัไดบ้รหิารความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนโดย  

การทํา Forward Contract ไวต้ามปรมิาณกระดาษที�ส ั �งซื�อทนัท ีดงันั �นราคากระดาษยงัไม่มผีลกระทบอย่างเป็นนัยสาํคญั    

ต่อตน้ทุนการผลติของบรษิทั  

3. ความเสี�ยงจากการบริหารจดัการ 

3.1 การกาํหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร  

 ธุรกจิสื�อสารมวลชน เป็นสื�อกลางสําคญัในการกระจายข่าวสารไปยงัประชาชนทั �วไป ซึ�งมผีลต่อการชี�นําความเหน็  

ให้ประชาชนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ  ดังนั �นธุรกิจสื�อจําเป็นต้องมีผู้บริหารที�มีประสบการณ์เชี�ยวชาญ ในสาขา

สื�อสารมวลชนโดยเฉพาะ และสามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ย่างมจีรรยาบรรณ โปรง่ใส  ผูบ้รหิารจงึมสี่วนสาํคญัต่อการกําหนด

นโยบาย จุดยนืในการนําเสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ วธิีการเขยีนที�นําเสนอข่าวที�มคีวามเป็นกลางโดยคณะกรรมการ

บรษิทัและผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัเลง็เหน็ความสาํคญัในประเดน็นี� จึงใหค้วามสําคญัของการนําเสนอข่าว และไม่เขา้มา    

กา้วก่ายนโยบายการนําเสนอขา่ว แต่ไดก้าํหนดแนวทางการนําเสนอข่าวของกองบรรณาธกิารทุกสื�อในเครอืไว ้ในนโยบาย

การกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั และคอยกาํกบัใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไว ้

3.2 การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น/โครงสร้างคณะกรรมการ  

 โครงสรา้งการเปลี�ยนแปลงของผูถ้อืหุน้หากผูถ้อืหุน้ไม่เขา้มาแทรกแซงการบรหิารงาน หรอืม ีConflict of Interest 

จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารงาน และแผนการดําเนินงานของบรษิทัอย่างมนีัยยะสําคญัโดยเฉพาะการแทรกแซงต่อ

ความเป็นอสิระในการนําเสนอขา่วของสื�อ  อยา่งไรกด็ ีจากการที�กลุ่มบรษิทั เป็นสถาบนัสื�อมโีครงสรา้งการทํางานที�เข้มแขง็

เป็นมอือาชพี  มหีน้าที�   นําเสนอข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างรบัผดิชอบ และมจีรยิธรรมการเปลี�ยนแปลงใดๆ    

ในการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบรหิารงาน และการทาํงานสื�อ บรษิทัจะยงัคงรกัษาจุดยนื 

ของ การเป็นสื�อมวลชนที�ดํารงไวซ้ึ�งจรยิธรรมในการนําเสนอข่าวสาร และทําหน้าที�ตรวจสอบความผดิปกติในสงัคม        

เพื�อผลประโยชน์ต่อสาธารณชน และจะดแูลปกป้องผลประโยชน์ของพนกังานและผูล้งทุนรายยอ่ยใหด้ที ี�สุด 
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4. ความเสี�ยงด้านการเงิน  ไดแ้ก ่

4.1  ความเสี�ยงจากภาระหนี�สิน  

      ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิจํานวน 1,378 ล้านบาท     

โดยเป็นส่วนของเงนิกู้ยมืระยะสั �น ที�เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ในวงเงนิเบกิเกนิบญัช ี เจา้หนี�ทรสัท์รซีทิ และตั �วสญัญาใชเ้งนิ

ระยะสั �นรวม 939 ลา้นบาท   

 ทั �งนี�บรษิทัมคีวามเสี�ยงหากบรษิทัไม่สามารถชําระหนี�  ดงันั �นเพื�อเป็นการลดความเสี�ยงบรษิทัไดม้กีารจดัทาํประมาณ

การทางการเงนิ โดยมสีมมุตฐิานอยูบ่นหลกัความระมดัระวงั   เพื�อใหท้ราบถงึแนวโน้มผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด 

ใหอ้ยูภ่ายใตอ้ตัราสว่นทางการเงนิที�เหมาะสมเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั  

4.2 ความเสี�ยงจากภาระผกูผนั การชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทลั  

บริษัทย่อย 2 บริษัท ซึ�งเป็นเจ้าของใบอนุญาตทีวีดิจิทัล มีภาระต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิทัลให้แก่ 

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)   ดงันี� 

1. การชําระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตทวีดีจิทิลั ในหมวดหมู่ทั �วไปแบบความคมชดัปกต ิมลูคา่ 2,200  ลา้นบาท (ไม่รวม

ภาษมีลูค่าเพิ�ม) ไดช้ําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต งวดที� 1 - งวดที� 3  รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 1,070  ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษมีลูคา่เพิ�ม) ไปเรยีบรอ้ยแลว้ โดยเหลอือกี 6 งวด รวมเป็นเงนิ 1,130 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูคา่เพิ�ม)  

2. การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทวีดีจิทิลั ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ความคมชดัปกต ิมูลค่า 1,338 ลา้นบาท 

(ไม่รวมภาษมีลูคา่เพิ�ม) โดยไดช้าํระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต งวดที� 1 - งวดที� 3 รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 645.80 ลา้นบาท 

(ไม่รวมภาษมีลูคา่เพิ�ม) ไปเรยีบรอ้ยแลว้ โดยเหลอือกี 6 งวด รวมเป็นเงนิ 692.80 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิ�ม)   

 อย่างไรก็ตามจากการที� กสทช. มีมาตราการช่วยแบ่งเบาภาระของผูป้ระกอบการธุรกิจดจิิทลัทวี ีด้วยการขยาย

ระยะเวลาการจ่ายชาํระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต จากเดมิที�เหลอื  3 งวด ขยายเป็น 6 งวด กลุ่มบรษิทัที�เป็นเจ้าของ

ใบอนุญาตทั �ง 2 ช่อง ไดย้ื�นขอขยายระยะเวลา และ กสทช. ได้ใหค้วามเหน็ชอบแล้ว ซึ�งการขยายระยะเวลาออก    

ไปเป็น 6 งวด จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระกระแสเงนิสดของบรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ี 

4.3 ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน  

 การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ขึ�นอยู่กบัปรมิาณความตอ้งการในสกุลเงนินั �นๆ  ดงันั �น

อตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ จงึมคีวามผนัผวนตามภาวะเศรษฐกจิ ซึ�งส่งผลต่อบรษิทัในส่วนของตน้ทุนการผลิต  

เนื�องจากวตัถุดบิหลกัของบรษิทั คอืกระดาษหนังสอืพมิพซ์ึ�งนําเขา้จากต่างประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 95 ของปรมิาณกระดาษ   

ที�ใชท้ั �งหมด และมตีน้ทุนเป็นเงนิสกุลดอลลาหส์หรฐั  บรษิทัจงึมคีวามเสี�ยงจากการผนัผวนของคา่เงนิบาทในการซื�อกระดาษ

จากต่างประเทศ   

 ดงันั �นเพื�อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ บริษัทได้ทําการป้องกัน   

ความเสี�ยง โดยการทาํสญัญาซื�อขายล่วงหน้า (Forward Contract) ตามแผนการสั �งซื�อกระดาษ ทั �งนี�ยอดเจา้หนี� คา่กระดาษ

ต่างประเทศ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของหนี�สนิรวม ซึ�งไม่เป็นสาระสาํคญัที�จะกระทบต่องบการเงนิ 

หากอตัราแลกเปลี�ยนมคีวามผนัผวนมาก 
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4.4 ความเสี�ยงจากการจดัหาเงินทนุจากแหล่งภายนอก  

 บรษิทัมแีหล่งเงนิทุนภายนอกอื�น ไดแ้ก่  วงเงนิสนิเชื�อจากธนาคารและสถาบนัการเงนิต่างๆ โดย ณ วนัที�       

31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมวีงเงนิสนิเชื�อรวม 4,048 ล้านบาท และมยีอดใช้วงเงนิสนิเชื�อ 873 ลา้นบาท      

โดยมวีงเงนิสนิเชื�อหมุนเวยีนที�ยงัสามารถใชไ้ดอ้กี 873 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 22  ของวงเงนิสนิเชื�อรวม ซึ�งแหล่งเงนิทุน

ภายนอกที�เหลอืดงักล่าว เพยีงพอการดาํเนินงานของบรษิทั 

 โดยการประกอบธุรกจิของบรษิทั มุ่งเน้นการสรา้งความเตบิโตอย่างมั �นคงในระยะยาวและมแีผนงานเพื�อขยาย

ธุรกจิอย่างระมดัระวงั และไดจ้ดัโครงสรา้ง เงนิทุนที�สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงนิที�สาํคญัต่างๆ ใหเ้หมาะสม บรษิทัจงึ

มคีวามเชื�อว่าจะสามารถจดัหาเงนิทุนเพื�อการขยายธุรกจิในอนาคตไดอ้ย่างเพยีงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงนิที�เหมาะสม  

นอกจากนี� บรษิทัมแีหล่งเงนิทุนภายนอกเพิ�มเตมิ ดงันี� 

• จากการใช้สทิธิเพิ�มทุนของผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบรษิัทคร ั �งที� 3 (NMG-W3)        

ที�บรษิทัจดัสรรใหผู้้ถอืหุน้เดมิที�จองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน (Right Offering) เมื�อกลางปี 2556 จํานวน 

1,647,740,300 หน่วย ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดมิ 1 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธ ิในราคาใชส้ทิธ ิ   

หุ้นละ 1 บาท  ในระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และ           

เดือนธันวาคม ของแต่ละปี โดยสามารถใช้สิทธิคร ั �งแรก วนัที� 15 ธนัวาคม 2556 ครั �งสุดท้ายวันที�          

19 มถิุนายน 2561 ถา้ใชค้รบเตม็จํานวนบรษิทัจะไดร้บัเงนิเพิ�มทุน รวม 1,647.74 ล้านบาท ซึ�งจนถงึ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ใชส้ทิธไิปแลว้ 744,086,462 หน่วย คงเหลอื 903,653,838 หน่วย  ซึ�งจะใชส้ทิธิ

ไดต้ ั �งแต่เดอืนมถิุนายน 2559 – เดอืนมถิุนายน 2561 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เหลอือกี 1 ปี 6 เดอืน 

 

• จากการใชส้ทิธเิพิ�มทุนของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัที�จดัสรรใหแ้ก่ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย คร ั �งที� 2 (“NMG-WB”) รวม 82,387,015  หน่วย 

เมื�อเดอืนสงิหาคม 2556 โดยมอีตัราการใช้สทิธิ 1 ใบสําคญัแสดงสทิธ ิสามารถซื�อหุน้สามญัได้ 1 หุน้        

ในราคาหุ้นละ 1 บาท ในระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน ใช้ส ิทธิคร ั �งแรก                     

วนัที� 15 พฤศจกิายน 2556 และครั �งสดุทา้ยวนัที� 14 สงิหาคม 2561 หากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิใชส้ทิธิ

ทั �งหมด บรษิทัจะไดร้บัเงนิทั �งหมดรวม 82.37 ลา้นบาท โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ใช้สทิธแิล้ว 

28,280,200 หน่วย คงเหลือ 54,106,815 หน่วย ซึ�งจะใช้ส ิทธิได้ต ั �งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 –         

เดอืนสงิหาคม 2561 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เหลอือกี 1 ปี 8 เดอืน 

ดงันั �นในระยะเวลาดงักล่าว คาดว่าจะมผีูถ้อืใบสําคญัแสดงสทิธิทั �ง 2 ประเภท เต็มจํานวนตามสทิธทิี�ไดร้บัโดย

บรษิทัสามารถนําแหล่งเงนิดงักล่าวมาใชเ้พื�อรองรบัการลงทุนเพิ�มเตมิ ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

4.5 ความเสี�ยงจากการด้อยค่าของลกูหนี�การค้า  

 ในการตั �งสาํรองหนี�สูญเป็นไปตามนโยบายบญัชีของบรษิทัซึ�งระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ คอื บรษิัท   

มนีโยบายการจดัเกบ็หนี�และการตั �งคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู  โดยพจิารณาตามจํานวนหนี�ที�คาดว่าจะไม่สามารถเรยีกเกบ็จาก

ลูกหนี�ได้โดยประมาณการจากฐานะปจัจุบนัของลูกหนี�ควบคู่กบัประสบการณ์ในการเรยีกเก็บหนี�  ในอดีต นอกจากนี�       

บรษิทัมนีโยบายตั �งสาํรองคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูตามสดัสว่นรอ้ยละของรายไดไ้วท้ี�รอ้ยละ 1  ของรายไดโ้ฆษณา ส่วนรายได้

จากการขายสิ�งพมิพผ์่านตวัแทนจําหน่าย (Agent) จะตั �งสํารองค่าเผื�อสนิคา้รบัคนืของหนังสือในประเทศที�ร ้อยละ 30        

และ หนังสอืต่างประเทศที�รอ้ยละ 65  และบรษิทัมนีโยบายลดสดัส่วนของลกูหนี�การคา้ที�มอีายเุกนิกว่า 12 เดอืนใหม้ากที�สดุ 

โดยลูกหนี�ที�มอีายุเกนิกว่า 12 เดอืน (งบการเงนิรวม) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มจีํานวน 66.95 ลา้นบาท และที�มอีาย ุ     

6-12 เดอืน จาํนวน 10.06 ลา้นบาท โดยมคีา่เผื�อหนี�สงสญัจะสญู (งบการเงนิรวม) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 รวม 65.41 
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ลา้นบาท และคา่เผื�อสนิคา้รบัคนื 8.75  ลา้นบาท นอกจากนี�บรษิทัยงัมหีน่วยงานเร่งรดัหนี�สนิซึ�งทําหน้าที�ในการตดิตามหนี�

ที�มปีญัหาอยา่งต่อเนื�อง 

5. ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน  

5.1 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ( Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ “NMG-W3”  

 บรษิทัมกีารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิที�จองซื�อหุน้สามญั

เพิ�มทุน NMG-W3 จาํนวน 1,647,740,300 หน่วย อาย ุ5 ปี  โดยไม่คดิคา่ตอบแทนในอตัราสว่นหุน้สามญัเดมิ 1 หุน้ ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ยงัคงเหลอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ยงัไมไ่ดใ้ชจ้าํนวนทั �งสิ�น 903,653,838 หน่วย 

 ในการนี�หากผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิาํการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามญัของบรษิทัเตม็จาํนวน ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัอาจ

ไดร้บัผลกระทบจาก Dilution Effect ทั �งในเรื�องของราคาหุน้ในตลาดที�อาจปรบัตวัลดลง และสดัส่วนการถอืหุน้ที�ลดลง

ดงัต่อไปนี� 

ก่อนการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเตม็จาํนวน (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559) 

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 4,067,847,262 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ก่อนการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 100 % 

หลงัการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเตม็จาํนวน (NMG-W3) 

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 4,971,501,100 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิภายหลงัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 81.82 % 

สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิที�ลดลง 18.18 % 

 

5.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ “NMG-WB” 

 บรษิทัมีการออกใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุ้นสามญัของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของ

บรษิทั และ/หรอื บรษิทัยอ่ย (ESOP) จาํนวน 82,387,015 หน่วย  ชนดิไมม่มีลูคา่ อาย ุ5 ปี อตัราการใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ราคาในการใชส้ทิธ1ิ บาท ต่อ 1 หุน้สามญั ซึ�ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ยงัคงเหลอืใบสาํคญั

แสดงสทิธทิี�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนทั �งสิ�น 54,106,815 หน่วย 

 ในการนี�หากผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธิทําการใช้สทิธซิื�อหุน้สามญัของบรษิทัเต็มจํานวน ผู้ถือหุน้สามญัของบรษิัท    

อาจไดร้บัผลกระทบจาก Dilution Effect ทั �งในเรื�องของราคาหุน้ในตลาดที�อาจปรบัตวัลดลง และสดัส่วนการถอืหุน้ที�ลดลง

ดงัต่อไปนี� 

ก่อนการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเตม็จาํนวน (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559) 

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 4,067,639,262 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้กอ่นการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 100 % 

หลงัการใช้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเตม็จาํนวน (NMG-WB) 

จาํนวนหุน้สามญัที�เรยีกชาํระแลว้ 4,121,746,077 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิภายหลงัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 98.68 % 

สดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิที�ลดลง 1.01 % 
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4. ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 . ทรพัยสิ์นที�ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1.1. สนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย คอื ที�ดนิ อาคารและเครื�องจกัรต่าง ๆ ที�ใชใ้นการผลติ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี� 

 

มลูค่าทางบญัชีของสินทรพัยห์ลกัของบริษทัและบริษทัย่อย 

มลูคา่ทางบญัชขีองที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

ประเภททรพัยสิ์น 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ  

ลกัษณะกรรมสิทธิ ภาระผกูพนั 
(ล้านบาท) 

ที�ดนิและสว่นปรบัปรงุ 579.75 เป็นเจ้าของ คํ�าประกนัตามสญัญารว่มใหกู้ ้

อาคารและสว่นปรบัปรุง 269.95 เป็นเจ้าของ คํ�าประกนัตามสญัญารว่มใหกู้ ้

สว่นปรบัปรงุสนิทรพัยเ์ช่า 79.37 เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 322.48 เป็นเจ้าของ คํ�าประกนัเงนิกูร้ะยะยาวของ

บรษิทัยอ่ย และคํ�าประกนัตาม

สญัญาร่วมใหกู้ข้องบรษิทั 

อุปกรณ์ที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 164.81 เป็นเจ้าของ ไมม่ ี

เครื�องตกแต่งตดิตั �งและเครื�องใช้

สาํนักงาน 

28.16 เป็นเจา้ของและ 

ตามสญัญาเช่า 
ไมม่ ี

ยานพาหนะ 40.37 เป็นเจ้าของ ไมม่ ี

สนิทรพัยร์ะหว่างตดิตั �ง 0.63 เป็นเจ้าของ ไมม่ ี

รวมที�ดินอาคารและอปุกรณ์ 1,485.52   

คาํอธิบายเพิ�มเติม :  

•  ที�ดินและส่วนปรบัปรงุที�ดิน ที�ดนิของกลุ่มบรษิทัมทีั �งหมดประมาณ 218ไร่  - NMG ประมาณ 34 ไร่ มมีูลค่าตาม

บญัช ี342.19 ลา้นบาท  WPS ประมาณ  23  ไร ่มลูคา่ตามบญัช ี105.37 ลา้นบาท และ NTU ประมาณ 161 ไร่ มูลค่าตาม

บญัช ี132.19 ลา้นบาท ซึ�งที�ดนิของ WPS NMG และ NTU บางส่วน จํานวนประมาณ 57 ไร่ ใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิ

สนิเชื�อบางสว่นจากสถาบนัการเงนิ 

•  อาคารสาํนักงาน  เป็นอาคารสาํนักงานโรงพมิพข์อง WPS ที� กม. 29 ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามสญัญาเงนิกูร้ะยะยาว 

        บรษิทัและบรษิทัย่อยยกเวน้ บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั ไดเ้ช่าพื�นที�สาํนักงานจาก กองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัย ์ไทยคอมเมอรเ์ชยีล อนิเวสเมน้ท์   ซึ�งกลุ่มบรษิัทไดท้ําเป็นสญัญาเช่า โดยวตัถุประสงค์ของการเช่าพื�นที�

สาํนักงานเพื�อประโยชน์ในการประกอบกจิการของบรษิทั   สญัญาจะหมดอายใุนเดอืนพฤศจกิายน 2560  

•  ส่วนปรบัปรงุสินทรพัยเ์ช่า เป็นของ NMG มลูคา่สทุธ ิ38.26 ลา้นบาท NTU NBC WPS มลูคา่สทุธ ิ17.90 ลา้นบาท  

15.98 ลา้นบาท 6.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั และอื�นๆ มลูคา่สทุธ ิ 0.58 ลา้นบาท 

•  เครื�องจกัรและอปุกรณ์  เป็นครื�องจกัรของ WPS มลูคา่สทุธ ิ 321.88  ลา้นบาท และ NMG 0.60  ล้านบาท 

•  อุปกรณ์ที�ใช้ในการดาํเนินงาน เป็นของ NMG มลูคา่สุทธปิระมาณ 47.34 ลา้นบาท  NBC มลูคา่สทุธปิระมาณ 

101.63 ลา้นบาท และ BBB มลูคา่สุทธปิระมาณ 15.84 ลา้นบาท ซึ�งในจาํนวนนี�ไดร้วมถงึ อปุกรณ์ Electronic ต่างๆ ดว้ย  

•  เครื�องตกแต่งติดตั �งและเครื�องใช้สาํนักงาน เป็นของ NMG มลูคา่สุทธปิระมาณ 10.78 ลา้นบาท NTU มลูคา่สทุธิ

ประมาณ 7.14 ลา้นบาท  และของบรษิทัยอ่ยอื�นรวม 10.24 ลา้นบาท 
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4.1.2  สินทรพัยไ์มมี่ตวัตนของบริษทัและบริษทัย่อย  

         คอื โปรแกรมคอมพวิเตอร ์คา่ลขิสทิธิ �และเครื�องหมายการคา้ มมูีลคา่ตามบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2559 ดงัต่อไปนี� 

ประเภททรพัยสิ์น มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) 

โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละคา่ลขิสทิธิ �ซอฟตแ์วร์ 9.70 

คา่ลขิสทิธิ �หนังสอื 4.06 

สทิธใินการเผยแพร่ภาพ 156.53 

เครื�องหมายการคา้ 0.60 

โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหว่างตดิตั �ง 3.25 

รวม 174.14 

          คาํอธิบายเพิ�มเติม 

• โปรแกรมคอมพวิเตอร์และค่าลขิสทิธิ �ซวอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่เป็นของ NMG มมีูลค่าตามบญัช ี7.22 ล้านบาท       

ซึ�งประกอบดว้ยโปรแกรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ โปรแกรมระบบบญัช,ี ระบบโฆษณา, ระบบจดัจาํหน่าย, ระบบบรหิารงาน

บุคคล เป็นตน้ 

• คา่ลขิสทิธิ �หนังสอื เป็นคา่ลขิสทิธิ �หนังสอืของกลุ่มบรษิทัย่อยที�ดําเนินธุรกจิดา้นเอด็ดเูทนเมนท์ โดยเป็นผูนํ้าเขา้ 

ผลติและจําหน่ายสื�อสิ�งพมิพข์องในประเทศและต่างประเทศ โดยม ีบรษิทั เนชั �น อนิเตอรเ์นชั �นแนล เอด็ดเูทนเมนท ์

จํากดั (มหาชน) (NINE) เป็นบรษิทัใหญ่ของกลุ่มธุรกจิดา้นเอด็ดเูทนเมนท์ กลุ่มบรษิทัย่อยดงักล่าว มนีโยบาย

การตดัจาํหน่ายคา่ลขิสทิธิ � โดยพจิารณาจากจํานวนเงนิตดัจําหน่ายที�สูงกว่าระหว่างวธิเีสน้ตรงภายในระยะเวลา 

3-7 ปี  และการคาํนวณตามจาํนวนเล่มของหนังสอืที�พมิพห์รอืจําหน่ายไดภ้ายใตส้ญัญาลขิสทิธิ �นั �นๆ  

• สทิธใินการเผยแพรภาพ เป็นคา่ลขิสทิธิ �รายการของ BBB และ NNV สว่นใหญ่เป็นซรีสี ์สารคดตี่างประเทศ 

• เครื�องหมายการคา้ เป็นของ NBC ทั �งจํานวน 

• โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหว่างตดิตั �ง ส่วนใหญ่เป็นของ NBC มมีลูคา่ตามบญัช ี2.96 ลา้นบาท    

4.2 เงินลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2559 บรษิทั มเีงนิลงทุนตามวธิรีาคาทุน-สุทธจิากค่าเผื�อการดอ้ยค่าในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม     

ในธุรกจิต่างๆ รวม 3,629.68 ลา้นบาท ดงันี� 

ประเภทธรุกิจ จาํนวนเงิน (ล้านบาท) สดัส่วน % 

บริษทัย่อย   

ธุรกจิสิ�งพมิพแ์ละโฆษณา 78.60 2.17% 

ธุรกจิสื�อกระจายภาพและเสยีงและสื�อสมยัใหม ่ 2,488.59 68.56% 

ธุรกจิสื�อการศกึษาและบนัเทงิ 322.19 8.88% 

ธุรกจิบรกิารดา้นการพมิพ ์ 422.50 11.64% 

ธุรกจิดา้นการขนสง่ และอื�น ๆ 316.00 8.70% 

บริษทัร่วม   

ธุรกจิตวัแทนขายหนงัสอืพมิพภ์าษาญี�ปุ่น  1.80 0.05% 

รวม 3,629.68 100.00% 

  บรษิทั มนีโยบายในการลงทุนและเขา้บรหิารบรษิทัดงักล่าว โดยสง่ตวัแทนในฐานะผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็นกรรมการ 
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นโยบายการลงทนุ 

 บรษิทั ไม่เน้นการลงทุนในสินทรพัย์ถาวร (Hardware) แต่จะเน้นการใหบ้รกิารในฐานะเป็นผูใ้หบ้รกิารขอ้มูล    

ขา่วสาร หรอื Content Provider ซึ�งสามารถใหบ้รกิารไดใ้นทกุๆ สื�อ และจะพจิารณาลงทนุในธุรกจิที�เกี�ยวข้องกบัธุรกจิหลกั

เท่านั �น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อการลงทุนขยายเครอืข่ายธุรกจิหลกัใหค้รบวงจร 

โดยบริษทัร่วมกาํหนดนโยบายและเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร   โดยประกอบไปด้วย  8  สายธรุกิจ ดงันี�  

1. สายธุรกิจด้านข่าวธุรกิจภาษาไทย เป็นผู้ผลิตและจําหน่าย หนังสือพมิพ์ กรุงเทพธุรกิจ ดําเนินงานโดย บรษิัท 

กรงุเทพธุรกจิ มเีดยี จาํกดั (KTM) เริ�มดาํเนินการในไตรมาส 4 ปี 2553 NMG ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

 

2. สายธุรกิจด้านข่าวทั �วไปภาษาไทย เป็นผูผ้ลิตและจําหน่ายหนังสอืพมิพ ์คมชดัลึก และ นิตยสารเนชั �นสุดสปัดาห์

ดาํเนินงานโดย บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี จาํกดั (KMM)  เริ�มดาํเนินการในไตรมาส 4 ปี 2553 NMG ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

 

3. สายธรุกิจด้านข่าวภาษาองักฤษ เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายหนงัสอืพมิพ ์เดอะเนชั �น ดาํเนินงานโดย บรษิทั เนชั �น นิวส ์

เน็ตเวริค์ จํากดั (NNN)  ตั �งแต่ปี 2552 

 

4. ธรุกิจสื�อกระจายภาพและเสียงและสื�อสมยัใหม่ ดําเนินงานภายใต้บรษิัทย่อย คอื  บรษิัท เนชั �น บรอดแคสติ�ง     

คอรป์อเรชั �น จาํกดั  (มหาชน) (NBC)  ประกอบธุรกจิจดัหาและผลติขอ้มลูขา่วสารในรปูแบบต่าง ๆ (Content Provider) 

เพื�อเผยแพรผ่า่นสื�อกระจายภาพและเสยีงทางโทรทศัน์ 

 

ในช่วงปลายปี 2555 มกีารก่อตั �งบรษิทั บรษิทั แบงคอก บสิสเินส บรอดแคสติ�ง จํากดั (“BBB”) เพื�อดาํเนินธุรกจิ 

ผลติรายการโทรทศัน์และใหบ้รกิารโฆษณาผา่นสื�อโทรทศัน์ ซึ�งเป็นบรษิทัที�บรษิทั กรงุเทพธุรกจิ มเีดยี จํากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 

99.99 เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2556 BBB ไดเ้ขา้ร่วมการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�เพื�อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบ

ดจิทิลัประเภทบรกิารทางธุรกิจระดบัชาติหมวดหมู่ทั �วไปแบบความคมชดัปกติ และเป็น 1 ใน 7 ของผู้ชนะการประมูล     

เสนอราคาสงูสดุ โดย BBB เสนอราคาใบอนุญาตทวีดีจิทิลัหมวดหมู่ทั �วไปแบบความคมชดัปกต ิจํานวน 2,200.00 ลา้นบาท 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ BBB เป็นผู้บรหิารและดําเนินการสถานีโทรทศัน์ฟรทีวีีในระบบดจิิทลัหมวดหมู่ทั �วไป           

แบบความคมชดัปกต ิภายใตช้ื�อช่องรายการ “NOW” โดยออกอากาศภายใตช้่องหมายเลข 26 ภายใตแ้นวคดิ Biz – Life Variety 

ซึ�งมุ่งนําเสนอขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชวีติและการทํางานสาํหรบัคนรุ่นใหม่ ทั �งด้านเศรษฐกจิ หุน้     

การลงทุน การสรา้งแรงบนัดาลใจสู่ความสาํเรจ็ และรปูแบบการดาํเนินชวีติ (Lifestyle) เช่น วฒันธรรม กฬีา สิ�งแวดลอ้ม 

ครอบครวั และอื�นๆ เพื�อตอบสนองรปูแบบการดาํเนินชวีติของคนเมอืงโดยออกอากาศตลอด 24 ชั �วโมง ในเดอืนมถิุนายน 

2557 BBB ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยบรษิัทได้ลงทุนเพิ�มเติมอีก 499 ล้านบาท         

ทาํใหบ้รษิทัมสีดัส่วนการลงทุนใน BBB เป็นรอ้ยละ 99.80 ต่อมาในเดอืนกนัยายน 2558  BBB ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 

500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท  โดยบรษิัทได้ลงทุนเพิ�มเติมเป็นจํานวนเงนิ 500 ล้านบาท ทําให้บรษิัทมีสดัส่วน       

การลงทุนใน BBB เพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 99.80 เป็นรอ้ยละ 99.90 ต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2559  BBB ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีน

จาก 1,000 ลา้นบาท เป็น 1,500 ลา้นบาท  โดยบรษิทัไดล้งทุนเพิ�มเตมิเป็นจํานวนเงนิ 500 ลา้นบาท ซึ�งมสีดัสว่นการลงทุน

ใน BBB เท่าเดมิคอืรอ้ยละ 99.90  

และมกีารก่อตั �งบรษิทั เอน็บซี ี เน็กซ์ วชิั �น จํากดั (“NNV”) เพื�อดาํเนินธุรกจิผลิตรายการโทรทศัน์และใหบ้รกิาร

โฆษณาผา่นสื�อโทรทศัน์ เป็นบรษิทัที�บรษิทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99  เมื�อวนัที� 

27 ธนัวาคม 2556 NNV ไดเ้ขา้ร่วมการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี� เพื�อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัประเภท

บรกิารทางธุรกจิระดบัชาต ิหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และเป็น 1 ใน 7 ของผูช้นะการประมูลที�เสนอราคาสงูสุด โดย NNV 

เสนอราคาใบอนุญาตทวีดีจิทิลัหมวดหมู่ข่าวสารและสาระจํานวน 1,338.00 ล้านบาท ภาพรวมการประกอบธุรกจิ NNV     

เป็นผูบ้รหิารและดําเนินการสถานีโทรทศัน์ฟรทีวีใีนระบบดจิทิลั หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ภายใต้ชื�อช่องรายการ      
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“Nation TV” โดยออกอากาศภายใตช้่องหมายเลข 22 ภายใตแ้นวคดิสถานีข่าวและสาระความรู ้24 ชั �วโมง ซึ�งมุ่งนําเสนอ

ขอ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้ง เป็นกลาง ทนัเหตุการณ์ พรอ้มบทวเิคราะหแ์ละขอ้มูลเชงิลกึอย่างรอบดา้นจากทมีงานข่าวที�มี

ประสบการณ์ ในเดอืนมิถุนายน 2557 NNV ได้เพิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 1 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ต่อมาใน           

เดอืนกนัยายน 2558 NNV ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 300 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท  และในเดอืนกนัยายน 2559  NNV 

ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบยีนจาก 500  ลา้นบาท เป็น 800 ลา้นบาท 

 

5. ธรุกิจด้านเอด็ดเูทนเมนทแ์ละต่างประเทศ  ดาํเนินธุรกจิผลติและจาํหน่ายสื�อสิ�งพมิพท์ี�ใหท้ั �งความรูแ้ละความบนัเทงิ 

ในรปูแบบของหนังสอืพอ็คเกต็บุ๊คส ์และสิ�งพมิพส์าํหรบัเยาวชน ภายใตบ้รษิทัย่อย คอื บรษิทั เนชั �น อนิเตอรเ์นชั �นแนล 

เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (NINE)    ในส่วนของหนังสอืพอ็คเกต็บุคสด์าํเนินธุรกจิในนามสาํนักพมิพ์“เนชั �นบุ๊คส”์  

ซึ�งผลติและจําหน่ายหนังสอืพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ได้รบัลขิสทิธิ �จากนักเขียนและสํานักพิมพ์ที�มีชื�อเสียงทั �งในประเทศและ

ต่างประเทศ นอกจากนั �นยงัดาํเนินธุรกจิผลติ นําเขา้ และจําหน่ายสิ�งพมิพ์สําหรบัเยาวชนเพื�อการศกึษา บนัเทงิและ   

การเสรมิทกัษะ ซึ�งรวมถงึการต์ูนและนิทานประเภทต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้การบรหิารงานของ NINE คอื บรษิทั เนชั �น       

โกลบอล เอด็ดเูทนเมนท ์จํากดั (NGE) โดยม ีNINE  เป็นบรษิทัแม่ของกลุ่มธุรกจิ  ทั �งนี� NINE ไดเ้ขา้จดทะเบยีนพรอ้ม

กบัเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน และบุคคลทั �วไปเป็นคร ั �งแรก (IPO)  ในตลาดหลกัทรพัย ์MAI เรยีบรอ้ยแลว้เมื�อวนัที�    

17 พฤศจกิายน 2553 

 

6. ธรุกิจบริการด้านการพิมพ ์ ดาํเนินธุรกจิรบัจ้างพมิพภ์ายใตบ้รษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

(WPS) (NMG ถอืหุน้รอ้ยละ 84.50) โดยใหบ้รกิารพมิพห์นงัสอืพมิพ ์และหนงัสอือื�น ๆ ไดแ้ก่ การต์นู พอ็คเกต็บุ๊คส ์และ

นิตยสาร รวมถงึงานพมิพท์ี�มคีณุภาพอื�น   

 

7.   ธุรกิจบริการการขนส่ง และอื�น ๆ ดําเนินธุรกิจบรกิารขนส่ง (Logistic) ภายใต้บรษิทัย่อย คอื บรษิัท เอ็นเอ็มแอล 

จาํกดั (NML) NMG ถอืหุน้รอ้ยละ    99.99 โดยรบับรกิารขนส่งทั �งหนังสอืพมิพ์ และหนังสอื Pocket book และสิ�งพมิพ์

ต่าง ๆ ใหก้บั NMG และบรษิทัในเครอื รวมทั �งรบังานบรกิารขนส่งใหก้บับรษิทัภายนอก งานแจกใบปลวิ  โบชวัรส์นิคา้ฯ 

เพื�อส่งเสรมิการขายใหก้บัลูกคา้ภายนอกด้วย และไดม้กีารนําเทคโนโลยรีะบบ  SKY FROG  มาใชเ้พื�อตรวจสอบ

สถานะการส่งสนิคา้ตั �งแต่การรบัสนิคา้จนกระทั �งสนิคา้ถงึมอืลกูคา้ แต่ละราย 

 

8.  ธุรกจิการศกึษาในปี 2554 บรษิทัไดต้ั �งบรษิทัย่อย คอื บรษิทั เนชั �น ยู จํากดั (NU) (NMG ถอืหุน้รอ้ยละ 55) โดย NU 

ไดร้บัโอนใบอนุญาตมหาวทิยาลยัโยนก และเปลี�ยนชื�อเป็น มหาวทิยาลยัเนชั �น ที�อยู่จงัหวดัลําปาง ต่อมา บรษิทัไดซ้ื�อ

หุน้เพิ�มอกีรอ้ยละ 35 ทําใหบ้รษิัทมสีดัส่วนการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 90 มหาวทิยาลยัเนชั �นเปิดการเรยีนการสอนทั �งใน

หลกัสูตรปรญิญาตรแีละปรญิญาโท  โดยมีการเรยีนการสอน ณ มหาวทิยาลยัเนชั �นลําปางและศูนย์การศึกษาเนชั �น     

บางนา โดยมหีลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีไดแ้ก ่หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑติหลกัสูตรบญัชบีณัฑติหลกัสูตรบรหิารธุรกจิ

บณัฑติ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิตหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑิตและหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต

หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท ได้แก่ หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติและหลกัสูตร     

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 

 

การควบคมุดแูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทั จะควบคุมและกําหนดนโยบายของบรษิทัย่อยโดยจะส่งกรรมการของ NMG ไปเป็นกรรมการ ในบรษิทัย่อย

จํานวน 2-3 ท่าน และหากบรษิทัย่อยมกีารดําเนินธุรกจิที�กระทบต่อบรษิทัอย่างมนีัยสําคญั  บรษิทัย่อยจะต้องเสนอเรื�อง 

และขออนุมตัจิากที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัก่อน   สาํหรบักรณีที�เป็นบรษิทัร่วม บรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั บรษิทัจะส่ง

กรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนเฉลี�ย 1-2 คน ตามสดัสว่นการถอืหุน้  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
บรษิทั ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายหรอืคดทีี�อยู่ระหว่างการพจิารณาซึ�งมนีัยสําคญัในประการที�จะมผีลกระทบต่อ

การดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

อนึ�ง ในคดทีี�ศาลจงัหวดัพระโขนงไดม้คีาํพพิากษาใหก้ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ของบรษิทัเป็นโมฆะ

นั �น ที�ปรกึษากฎหมายของบรษิทัได้ยื�นอุทธรณ์คําพพิากษาดงักล่าวและปจัจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลสูง

(รายละเอยีดเพิ�มเติม โปรดพจิารณาหวัข้อ “ประเด็นเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจาํปี 2558” ( หน้า101))  อนึ�ง คดขีา้งตน้มไิดม้ผีลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
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6. ข้อมลูทั �วไปและข้อมลูสาํคญัอื�น 

6.1 ข้อมลูทั �วไป 

ชื�อบริษทั : บริษทั  เนชั �น มลัติมเีดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

เลขทะเบยีนบริษทั : 0107536001524 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบดว้ย 8 สายธุรกจิ ดงันี� 

1.  สายธุรกจิดา้นขา่วธุรกจิภาษาไทย เป็นผูผ้ลติ “ หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ” ซึ�งเป็นหนงัสอืพมิพร์ายวนัภาษาไทย 

รวมทั �งดาํเนินธุรกจิเกี�ยวเนื�องกบัหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ  เช่น เวบไซตข์า่วงานอบรมสมันา กจิกรรมพเิศษ บรกิาร

ขา่วสั �นทางโทรศพัทเ์คลื�อนที�  ดาํเนินงานโดยบรษิทั กรงุเทพธุรกจิ มเีดยี จาํกดั (KTM)  

 

2.  สายธรุกจิดา้นขา่วทั �วไปภาษาไทยเป็นผูผ้ลติหนังสอืพมิพ์คมชดัลกึ และเนชั �นสุดสปัดาห ์ดาํเนินงานโดย บรษิทั คมชดัลกึ 

มเีดยี จาํกดั (KMM) 

 

3.  สายธุรกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษเป็นผูผ้ลติหนงัสอืพมิพ ์เดอะเนชั �น ธุรกจิอบรมสมัมนา และทกัษะการสื�อสาร ดาํเนินงาน

โดยบรษิทั เนชั �น นิวส ์เน็ตเวริค์ จํากดั (NNN)  

 

4. สายธุรกจิดา้นสื�อกระจายภาพและเสยีง  

• บรษิทั แบงคอก บสิสเินส บรอดแคสติ�ง จาํกดั (BBB) เป็นบรษิทัย่อยของ NMG เป็นเจ้าของช่องทวีีดจิทิลั ประเภท 

หมวดหมู่ทั �วไปแบบความคมชดัปกตภิายใต้ชื�อ NOW (ช่อง26) มุง่นําเสนอขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อ       

การดําเนินชวีติ และการทํางานสําหรบัคนรุ่นใหม่ ทั �งทางดา้นเศรษฐกจิ หุน้ การลงทุน การสรา้งแรงบนัดาลใจสู่

ความสําเร็จ และรูปแบบการดําเนินชีวติ (Lifestyle ) เช่น วฒันธรรม กีฬา สิ�งแวดล้อม ครอบครวัและอื�นๆ          

เพื�อตอบสนองรปูแบบการดาํเนินชวีติของเมอืง 

 

• บรษิทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง คอร์ปอเรชั �น จํากัด (มหาชน) (NBC) เป็นผูก้่อตั �งและบรหิารงานสถานที�โทรทศัน์      

อย่างครบวงจรทั �งการดําเนินการผลติ การจดัหารายการ และการขายเวลาในด้านสายงานข่าวสาร สาระบนัเทิง    

ผลติรายการวทิยุ New Media และมบีรษิทัเอ็นบซี ีเน็กซ์ วชิ ั �น จํากดั (บรษิทัย่อยของNBC) เป็นเจ้าของช่องทวีี

ดจิทิลั ประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ภายใตช้ื�อ Nation TV  (ช่อง 22)  

 

5.  สายธุรกจิเอด็ดเูทนเมนท ์และต่างประเทศ เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายสิ�งพมิพส์าํหรบัเดก็และการศกึษา ผลติหนังสอืเล่มในนาม

สาํนักพมิพ์เนชั �นบุ๊คส์ เนชั �นจูเนียร์ ตวัแทนขายโฆษณาและจดัจาํหน่ายสิ�งพมิพ์ต่างประเทศดาํเนินงาน บรษิทั เนชั �น 

อนิเตอรเ์นชั �นแนล เอด็ดเูทนเมนท ์จํากดั (มหาชน) (NINE)  

 

 สายธุรกิจด้านการพมิพ์ เป็นผู้ให้บริการงานพมิพ์ทุกประเภทอย่างครบวงจรแก่กลุ่มบรษิัท และลูกค้าภายนอกทั �วไป 

ดาํเนินงานโดย บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (WPS) 

 

7.  สายธุรกจิด้านการขนส่ง เป็นผู้ให้บรกิารขนส่งสิ�งพมิพ์ และสนิค้าทุกประเภทแก่กลุ่มบรษิทั และลูกค้าภายนอกทั �วไป 

ดาํเนินงานโดย บรษิทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (NML) 
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8.  สายธุรกจิการศกึษา  ดาํเนินธุรกจิดา้นการศกึษา โดยเป็นผูบ้รหิารและดาํเนินการมหาวทิยาลยัเนชั �น เปิดสอนหลกัสตูร  

ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยมีสถานที�ตั �งอยู่ที�จ ังหวดัลําปางและมีศูนย์การศึกษานอกที�ตั �งอยู่ที� บางนา กรุงเทพฯ 

ดาํเนินงานโดย บรษิทั เนชั �น ย ูจํากดั (NU) (บรษิทัยอ่ยของ NMG) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

ทุนจดทะเบยีน : 2,663,572,194.95 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 5,025,607,915 หุน้  

  มลูคา่หุน้ละ 0.53 บาท 

ทุนเรยีกชาํระแลว้ :  2,155,959,048.86  บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน  4,067,847,262 หุน้  

  มลูคา่หุน้ละ 0.53 บาท 

นิตบุิคคลที�บรษิทัถอืหุน้ :  รายละเอยีดตามหวัขอ้โครงสรา้งการประกอบธุรกจิและการถอืหุน้ 

  ของกลุ่มบรษิทั ปี 2559  

โทรศพัท ์ : 02-338-3333   

โทรสาร : 02 -338-3938  

เลขานุการบรษิทั : 02-338-3612, 02-338-3289-90 

ที�ตั �งสาํนกังานใหญ่ : 1858/121-122,124-130 อาคารอนิเตอรล์งิค ์ ทาวเวอร ์ชั �น 28 -31   

  ถ.บางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 

   เวบ็ไซต์  www.nationgroup.com 

 

นิติบคุคลที�บริษทัถือหุ้นตั �งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไป ( ขอ้มลู ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ) 

รายละเอยีดสามารถดไูดจ้าก นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ ในหวัขอ้ ขอ้มูลบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม ของ NMG 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
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ส่วนที� 2 

การจดัการและกาํกบักิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนหุ้นและทนุจดทะเบยีนและทุนชาํระแล้วของบริษทั  

 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559   จํานวน 2,663,572,194.95 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 

5,025,607,915 หุ้นมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท ทุนที�เรียกชําระแล้ว ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 

2,155,959,048.86 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,067,847,262 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.53 บาท 

สรปุยอดคงเหลือหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกใหม่เพื�อรองรบัการจดัสรร  ดงักล่าว มดีงันี�  

ประเภทหลกัทรพัย ์
จาํนวนที�จดัสรร 

(หน่วย) 

ยอดสะสมที�ใช้สิทธิแล้ว 

 (หน่วย)  

จนถงึ วนัที� 31 ธ.ค. 59 

คงเหลือ 

(หน่วย) 

NMG-W3 1,647,740,300 744,086,462 903,653,838 

NMG-WB 82,387,015 28,280,200 54,106,815 

 

 7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก และสดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน วนัที� 30 ธนัวาคม 2559 

กลุ่มผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นที�ถือ ร้อยละ  

1 บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน)  404,985,000 9.96  

2 DIGITAL SKY HOLDINGS LIMITED 391,972,000 9.64  

3 นายศริวิฒัน์ วงศจ์ารกุร 355,000,000 8.73  

4 บรษิทั ย ูซติี� จํากดั (มหาชน) 331,607,100 8.15  

5 นายศริว์สษิฎ ์สายนํ�าผึ�ง 275,300,000 6.77  

6 นายสมบตั ิ พานิชชวีะ 230,000,000 5.65  

7 นายสทุธชิยั    แซ่หยุ่น 212,878,542 5.23  

8 มหาวทิยาลยัเอเซยีอาคเนย ์ 160,000,000 3.93  

9 นายปราบดา   หยุน่ 121,180,000 2.98  

10 DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 120,000,000 2.95  

 อื�นๆ 1,464,924,620 36.01  

              รวม 4,067,847,262 100.00  
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                      ประเภทผู้ถือหุ้น 

   ผู้ถือหุ้นแบง่ตามสญัชาติ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ ร้อยละ 

       สญัชาตไิทย 4,625 3,517,584,283 86.47 

       ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ    33    550,262,979 13.53 

         รวมทั �งสิ�น 4,658 4,067,847,262 100.00 

 

           7.3 การออกหลกัทรพัยอื์�น 

 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 ไดม้มีตทิี�ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นคร ั �งที� 1/2556 อนุมัตใิห้ออกและเสนอขายใบสําคญั    

แสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัดงันี� 

•  อนุมตัอิอกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�จองซื�อ  

หุน้สามญัเพิ�มทุน โดยไม่คิดค่าตอบแทน ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดมิ 1 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธ ิ

จํานวน1,647,740,300 หน่วย  (NMG-W3) มอีายุใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ5 ปี และกําหนดการใช้สทิธทิุกวนัที� 15 

ของเดอืนมถิุนายนและเดอืนธนัวาคมของแต่ละปี เริ�มใชส้ทิธคิร ั �งแรกในวนัที�  15 ธนัวาคม 2556 และสามารถ  

ใชส้ทิธคิร ั �งสุดทา้ยไดใ้นวนัที� 19 มถิุนายน 2561 อตัราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญั 

ในราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้นสามญั  โดย ณ วันที� 31 ธนัวาคม 2559 ยอดสะสมที�ใช้สิทธิแล้วจํานวน 

744,086,462 หน่วย คงเหลอืที�ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ903,653,838 หน่วย  

•  อนุมตัอิอกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ ที�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื 

พนักงานของบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อย ครั �งที� 2 (NMG-WB)  จํานวนไม่เกิน 82,387,015 หน่วย มีอายุ

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ5 ปี  กําหนดการใชส้ทิธทิุกวนัที� 15 ของเดอืนพฤษภาคมและเดอืนพฤศจกิายน ของแต่ละ  

ปี กําหนดการใช้สิทธิครั �งแรกในวันที� 15 พฤศจิกายน 2556 และกําหนดการใช้สิทธิคร ั �งสุดท้ายในวันที�            

14 สงิหาคม 2561  อตัราการใชส้ทิธ ิ1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธิ ต่อ 1 หุน้สามญั ในราคาใชส้ทิธ ิ 1 บาทต่อ 1 

หุน้สามญั โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ยอดสะสมที�ใชส้ทิธแิลว้จาํนวน 28,280,200 หน่วย คงเหลอืที�ยงัไม่ได้

ใชส้ทิธ ิ54,106,815 หน่วย  

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  นโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

 

บมจ.เนชั �น มลัติมเีดีย กรุป๊ (NMG) : ไม่เกนิรอ้ยละ 65 ของกําไรสุทธ ิ(ตามงบการเงนิเฉพาะบรษิทั)

หลังหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย 

และเงนิสาํรองอื�นๆ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจําเป็น 

ความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคตทั �งนี�  มติของคณะกรรมการ

บรษิทัที�อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากที�

ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล                      

ซึ�งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปนัผล      

ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ           

ในการประชุมคราวต่อไป 
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บมจ.เนชั �น  บรอดแคสติ�ง  คอรป์อเรชั �น 

 (NBC) 

: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของกําไรสุทธิหลังหกัภาษีเงนิได้นิติ

บุคคล และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย และเงนิสาํรองอื�นๆ ที�

จําเป็น  และเหมาะสม ทั �งนี�อตัราการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว                   

อาจเปลี�ยนแปลงขึ�นอยู่ก ับฐานะการเงนิ  ผลการดําเนินงาน 

แผนการลงทนุ ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต

ตามที�คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร      

ทั �งนี�  มติของคณะกรรมการบริษัทที�อนุมัติให้จ่ายเงนิปนัผล

จะต้องได้ร ับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น           

การจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจ

อนุมัติให้จ่ายเง ินปนัผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให ้           

ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

บมจ.เนชั �น อินเตอรเ์นชั �นแนล                   

เอด็ดเูทนเมนท์ (NINE) 

: ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธิ (ตามงบการเงนิเฉพาะ

บรษิทั) หลงัหกัภาษเีงนิได้นิตบุิคคล สาํรองตามกฎหมาย และ

สํา รองอื� นๆ  ที� จํ า เ ป็นและ เหมาะสมภาย ใต้ เง ื� อนไขที�                  

การดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ          

ผูถ้ ือหุ้น ทั �งนี�  มติของคณะกรรมการบริษัทที�อนุมัติให้จ่าย          

เงนิปนัผลจะต้องถูกต้องนําเสนอเพื�อขออนุมตัิจากที�ประชุม         

ผู ถ้ื อหุ้ น  เ ว้น แต่ เ ป็ นกา รจ่ า ย เ ง ินป ันผลร ะหว่ า งกาล              

ซึ�งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปนัผล          

ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ           

ในการประชุมคราวต่อไป 

 

ประวติัการจ่ายปันผลในระยะเวลา 5 ปี ที�ผ่านมา ตั �งแต่ปี 2555-2559  ดงันี�  

รายละเอียด 2559 2558 2557 2556 2555 

อตัรากาํไรต่อหุน้ (0.27) 0.07  0.05 0.05  0.05 

อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ - 0.03  0.028 0.02  -  

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อกาํไรสทุธ ิ(%) - 47.10  59.74 52.58  -  

หมายเหตุ :  สาํหรบัเงนิปนัผลปี 2559 อยู่ระหวา่งการขออนุมตังิดจ่ายเงนิปนัผลจากที�ประชุมผุถ้อืหุน้ในวนัที� 28 เมษายน 

2560 เนื�องจากงบการเงนิประจาํปี 2559 บรษิทัมผีลขาดทุน  
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8.โครงสร้างการจดัการ 

 

        คาํอธิบายเพิ�มเติมของโครงสร้างการจดัการ 

1. คณะกรรมการบรษิทั ใหน้โยบาย ต่อคณะกรรมการบรหิาร 

2. ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร  

3. กองบรรณาธกิารแยกตามบรษิทัยอ่ยขึ�นตรงกบัประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  

4. หน่วยงานสนบัสนุนส่วนกลางของทั �งกลุ่มบรษิทั   ประกอบดว้ยกองบรรณาธกิารกลาง, แผนกการเงนิ, บญัช ี, 

เครดติ , IT Center,  ทรพัยากรบคุคล,  ธุรการ , จดัจําหน่าย, จดัซื�อ , ทะเบยีนและธุรการ  
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทั  เนชั �น  มลัตมิเีดยี  กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เชื�อมั �นเป็นอย่างยิ�งว่าระบบและการกํากบัดแูล

กจิการที�ด ีจะทําใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดช้่วยสรา้งความเชื�อมั �นและความ

มั �นใจต่อผู้ถอืหุน้   ผูล้งทุน   ผูม้สี่วนไดเ้สยี และผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย ยกระดบัการดําเนินงานอย่างยั �งยนื และเป็นหวัใจ

สาํคญัที�นําไปสูค่วามสาํเรจ็และบรรลุเป้าหมายที�สาํคญัที�สดุของบรษิทั ไดแ้ก่ การเพิ�มมลูคา่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้ําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ ที�สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ด ี 

(code of best practices) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดและดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัิ

ที�ระบุไว ้

นโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั �งแรก เมื�อวนัที� 

10 พฤศจกิายน 2549 และไดท้บทวนปรบัปรุงเนื�อหาสมํ�าเสมอ ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล

กจิการที�ดสีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยฉบบัที�ใชล้่าสุดนี�ไดท้บทวนเมื�อวนัที� 

9 พฤษภาคม 2559 และประกาศใหพ้นักงานทุกระดบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

การสื�อสารนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการตระหนักดวี่า การดําเนินการเรื�องการกํากับดูแลกิจการนั �น เพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายที�กําหนดไว้  ปจัจัยหลักที�เป็นตวัขบัเคลื�อนการดําเนินงาน คอื พนักงานทุกคนของบรษิัทและบรษิทัในเครอื        

จงึไดป้ระกาศแจ้งพนักงาน และมกีารประชาสมัพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์สื�อสารภายในองคก์ร และไดจ้ดัพมิพ ์Nation way  เป็น

คู่มอืแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเวบ็ไซต์ถือเป็นแนวปฏบิตัใินการดําเนินงานด้วย รวมถึงฝ่ายบรหิารได้

ตดิตามกาํกบัใหม้กีารดาํเนินงานตามนโยบายในทุกดา้นอยา่งใกลช้ดิ นอกจากนั �นเพื�อสรา้งความเขา้ใจกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก

กลุ่ม บรษิทัไดเ้ผยแพรป่ระชาสมัพนัธห์ลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ดดีงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื�อใหป้ระชาชนทั �วไป

และผูล้งทุนรบัทราบดว้ยและหากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะขอรบันโยบายดงักล่าวเป็นเอกสาร สามารถตดิต่อไดท้ี�ฝา่ยเลขานุการ

บรษิทั ทั �งนี�เพื�อเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทั   

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี ในปี 2559 ของบริษทั ได้ครอบคลุมเนื�อหา 5 หมวด ได้แก่  

1) สทิธขิองผูถ้อืหุน้   

2) การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั   

3) บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี   

4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส   

5) ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

 
 

  1)  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิทั ตระหนกัดวีา่ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตั �งคณะกรรมการใหท้ําหน้าที�

แทนตนและมสีทิธิในการตดัสนิใจเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของบรษิทั โดยกําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการ บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กฎหมายกาํหนด  

บรษิทั มีนโยบายปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั โดยตระหนักถึงสทิธิในการเข้าถึงข้อมูลของบรษิทัอย่าง

เพยีงพอและทนัเวลา มหีน่วยงานผูล้งทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) ทําหน้าที� ใหข้้อมูล ตอบคาํถามต่างๆ และจดัใหม้ี

การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศต่างๆของบรษิทัไวท้ี� www.nationgroup.com เพื�อใหข้อ้มลูของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน
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ทั �วไปทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํคญัล่าสุด จดหมายแจง้ขา่วสาร  นดัพบปะนกัลงทุน รวมทั �งเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเหน็ สอบถาม  ไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั 

การประชมุผูถ้ือหุ้น   

การจดัประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2559   

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื�อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ             

ผลการดาํเนินงานของบรษิทั  ร่วมตดัสนิใจในเร ื�องสําคญัของบริษทั รวมทั �งซกัถามขอ้มูลและรายละเอยีดต่างๆ เกี�ยวกับ   

การบรหิารงานและกจิการของบรษิทัจากคณะกรรมการบรษิทั และฝา่ยจดัการ โดยการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ภายในปี 2559     

ที�ผ่านมา  บรษิทัไม่เพยีงแต่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ยงัมุ่งเน้น    

ใหก้ารดําเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการที�ดอีย่างเต็มที�โดยยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางใน  

คู่มอื AGM Checklist ซึ�งจดัทาํขึ�นโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน และสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบักําหนดวนั เวลาและ

สถานที�จดัการประชุมล่วงหน้า พรอ้มระบุแผนที�ชดัเจนในหนงัสอืเชญิประชุม และไดนํ้าเทคโนโลยรีะบบบารโ์คต้ (Barcode) 

มาใชใ้นการลงทะเบยีน การนับคะแนนและการแสดงผลมตทิี�ประชุมในปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 2 ครั �งดงันี�  

1. จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ในวนัที� 27 เมษายน 2559   ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั �น 5 โรงแรมเอส 31 

กรงุเทพมานคร เวลา 14.00 น.โดยมกีรรมการเขา้ร่วมประชุม 6 ท่าน จากกรรมการทั �งหมด 9 ทา่น  มผีูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจาํนวน 579 ราย รวมจาํนวนหุน้ 2,778,151,757 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 68.30 ของจาํนวนหุน้

ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดจํานวน  4,067,639,262 หุน้ 

    

2. จดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 1/2559 ในวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559 ณ หอ้งประชุมชั �น 7 อาคารมหาวทิยาลยัเนชั �น 

กรงุเทพมหานคร เวลา 09.00 น. เพื�อแต่งตั �งกรรมการใหม ่แทนกรรมการที�พน้จากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยมผีูถ้อืหุน้

และผูร้บัมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวน 367 ราย รวมจํานวนหุน้ 2,835,896,681 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 69.71   

ของจํานวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดจํานวน  4,067,847,262 หุน้    

 

ซึ�งการดาํเนินการประชุม สรปุดงันี�    

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น  

บรษิ ัทได้นําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที�มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนล่วงหน้า          

การประชุม โดยบรษิทัมอบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์(แห่งประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเป็นนายทะเบยีนหุน้ของ

บรษิทั เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยหนงัสอืเชญิประชุมมรีายละเอยีด

วาระการประชุม ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่าง ครบถ้วนและเพยีงพอสําหรบั      

การพจิารณาตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ พรอ้มจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ในคร ั �งก่อน รายงานประจําปี เอกสารประกอบการ

พจิารณาแต่ละวาระ คาํชี�แจงวธิกีารต่างๆ ขอ้มลูกรรมการอสิระ ขั �นตอนการเขา้รว่มประชุม ขอ้บงัคบับรษิทัเฉพาะที�เกี�ยวกบั

การประชุมผูถ้อืหุน้ แผนที�สถานที�จดัประชุม ซองธุรกจิตอบรบั และหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนด  

รวมถงึไดป้ระกาศลงโฆษณารายละเอยีดเกี�ยวกบัการจดัประชุมและระเบยีบวาระที�เสนอในหนังสอืพมิพร์ายวนัตดิต่อกนั      

3 วนั และกอ่นวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
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วนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น และวิสามญัผู้ถือหุ้น 

ในการพจิารณากําหนดวนั เวลาการประชุม และสถานที�จดัประชุม บรษิทัคํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นใน     

การเดนิทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอนัดบัแรก โดยบรษิัทเปิดให้ผูถ้อืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วม

ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั �วโมง รวมทั �งไดเ้ชญิผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี

จาํกดั เขา้รว่มประชุม โดยประธานกรรมการบรษิทัทาํหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม  

 

ก่อนเริ�มการประชมุ  

บรษิทัชี�แจงหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัทิี�ใช้ในการประชุม วธิกีารลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บตัรลงคะแนน ให ้     

ที�ประชุมรบัทราบโดยละเอยีด โดยประธานที�ประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ภายในระยะเวลา

ที�เหมาะสม พรอ้มใหป้ระธานเจ้าหน้าที�บรหิาร และกรรมการบรหิารบางท่าน  เป็นผูช้ี�แจงตอบคําถามของผูถ้ ือหุน้และ       

จดัใหม้กีารจดบนัทกึสาระสาํคญัของคาํถาม คาํตอบ และขอ้สรปุเร ื�องนั �นๆ ไวใ้นรายงานการประชุมแลว้   

บรษิทัได้นําระบบสารสนเทศแบบบารโ์คด้ มาใช้ในการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสยีงและ  

การแสดงผลการลงมตใินการประชุมแต่ละวาระ  

บรษิทัไดนํ้าเสนอวาระ พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี  เป็นผูพ้จิารณา

อนุมตัเิป็นประจําทุกปีโดยนําเสนอขอ้มลูการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน รวมถงึนโยบายและหลกัเกณฑ์

ที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพื�อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุ ้

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเสนอทางเลอืกในการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระ

ของบรษิทัอยา่งน้อย 1 ท่าน ซึ�งไม่มสี่วนไดส้่วนเสยีในเรื�องที�ตอ้งพจิารณา  เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุ้นของบรษิทั พรอ้มแนบหนังสอืมอบฉันทะ ( แบบ ข.) ซึ�งเป็นแบบที�ผูถ้อืหุน้ สามารถกําหนด     

ทศิทางการลงคะแนนเสยีงไดเ้อง  ในแต่ละวาระไปพรอ้มหนงัสอืนดัเชญิประชุม 

 

หลงัวนัประชุมสามญัและวิสามญัผู้ถือหุ้น  

 บรษิทัได้เปิดเผยผลการลงมตใินการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2559 และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 

1/2559 ใหผู้ถ้อืหุน้และบุคคลทั �วไปไดร้บัทราบ โดยสง่ผา่นระบบ Set Community Portal ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ในทนัทภีายหลงัการประชุมหรอืไม่เกิน 09.00 น. ของวนัทําการถดัไปนับจากวนัที�จดัประชุม ซึ�งเป็นไปโดยถูกต้อง  

ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
 

2)  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกํากบัดูแลกิจการเป็นประจํา เพื�อให้สามารถสร้าง    

ความมั �นใจแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัวา่จะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั โดยหลกีเลี�ยงการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้น 

หรอืการดําเนินการใดๆ ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดความยุ่งยาก ซบัซอ้น หรอืมตี้นทุนสูงโดยไม่จําเป็น  โดยในการจดัประชุม      

ผูถ้ือหุน้ในปี 2559 ที�ผ่านมา บรษิทัคาํนึงถงึการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และยดึถอืดําเนินการตามแนวทาง

ดงัต่อไปนี�เพื�อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รบัทราบข้อมูลที�มีนัยสําคญั และ มีสทิธิในกระบวนการตดัสนิใจและได้รบัทราบถึง        

ผลของการตดัสนิใจของบรษิทัสาํหรบัเหตุการณ์ที�สาํคญัตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 
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• ในการประชุมผูถ้อืหุน้  บรษิทัมนีโยบายที�จะไม่ดาํเนินการไปในทางที�อาจกระทบสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกราย และไม่มี

การเพิ�มระเบยีบวาระในที�ประชุมหรอืเปลี�ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จ้งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า รวมถงึไม่มี

การแจกเอกสารที�มีขอ้มูลสําคญัเพิ�มเติมในที�ประชุมผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนัเพื�อให้ผูถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มูล 

ของระเบยีบวาระการประชุมก่อนลงมต ิ 

• ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทุกรายมสีทิธอิอกเสยีงตามจํานวนหุน้ที�ถอือยู่  โดยหุน้แต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึ�งเสยีงเท่ากนั 

และไมม่หีุน้ใดมสีทิธพิเิศษ 

• เปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยการมอบฉนัทะใหก้บั

กรรมการอสิระซึ�งไม่มปีระเดน็เร ื�องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื�อเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะใหก้บัผูถ้อืหุน้

และอาํนวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัได ้

•  ไม่มกีารทํารายการระหว่างกนักบับรษิทัร่วม บรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง หรอืบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัที�เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั    

ที�อาจทาํใหเ้กดิประเดน็ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

3)  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกเหนือจากการดแูลและรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้แล้ว คณะกรรมการมนีโยบายที�จะดแูลสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี     

ทกุกลุ่ม  นอกจากเร ื�องที�มผีลกระทบต่อการประกอบธุรกจิโดยตรงแลว้ ยงัขยายไปสู่เรื�องที�คณะกรรมการเหน็ว่าเป็นหน้าที�  

ที�ควรทําต่อสงัคมสว่นรวมดว้ย ผูม้สีว่นไดเ้สยีจะไดร้บัการดแูลปฏบิตัจิากบรษิทัตามสทิธทิี�พงึมแีละเป็นไปตามกฎหมาย     

ที�เกี�ยวข้อง คณะกรรมการได้พจิารณาใหม้ ีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบรษิัทกับผู้มีส่วนได้เสีย          

ในการสรา้งความยั �งยนืของกจิการ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีที�สาํคญัของบรษิทัมหีลายกลุ่ม ประกอบดว้ย  พนกังาน ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน คูค่า้ เจา้หนี� คูแ่ขง่

ทางการคา้ สงัคม ภาครฐั ชุมชนที�บรษิทัตั �งอยู่ เป็นตน้ คณะกรรมการมนีโยบายใหม้กีารปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม 

โดยคํานึงถึงสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�มีกบับรษิัท ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของพนักงาน         

ในการเสรมิสร้างผลการดําเนินงานของบรษิัท เพื�อสรา้งความมั �นคงอย่างยั �งยนืใหก้บักจิการ และเปิดเผยขอ้มูลสําคญั         

ที�เกี�ยวขอ้งใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบอย่างครบถ้วน เพยีงพอและทนัต่อเวลา  โดยบรษิทัไดก้ําหนดจรยิธรรมขององคก์ร   

ในดา้นต่างๆ และไดพ้จิารณาทบทวนอยูเ่ป็นประจํา (ทบทวนคร ั �งล่าสุด เมื�อวนัที�  9 พฤษภาคม 2559)โดยมกีารปรบัแก้ไข

เพิ�มเติมให้ทันต่อสถานการณ์ นอกจากนี�  บริษัทได้จัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์ร ัปชั �นและปรับปรุงแนวปฏิบัต ิ           

เรื�องการรับแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ�งขึ�น (สามารถค้นหารายละเอียดคู ่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที�เว็บไซต ์

www.nationgroup.com)  

ประเดน็เกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 

 สบืเนื�องจากเหตุการณ์ซึ�งประธานในที�ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าประชุมและใช้สทิธิออกเสยีงใน          

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558  ซึ�งไดม้กีารยื�นขอใหศ้าลมคีาํส ั �งใหก้ารประชุมเป็นโมฆะ และต่อมาวนัที� 16 พฤษภาคม 

2559 ศาลจงัหวดัพระโขนงไดม้ีคําพพิากษาใหก้ารประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2558 ตกเป็นโมฆะซึ�งบรษิทัไดช้ี�แจงเรื�อง

ดงักล่าวผ่านระบบเผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปเมื�อวนัที� 3 มถินุายน 2559 ซึ�งมสีาระสาํคญัโดยสรปุดงันี�    

(1) บริษัทได้มอบหมายให้ที�ปรึกษากฎหมายดําเนินการยื�นอุทธรณ์คําพิพากษาดังกล่าวเพื�อให้ศาลสูงได้ม ี          

คาํวนิิจฉยักลบัคาํพพิากษาของศาลจงัหวดัพระโขนงดงักล่าว 
 

(2)  ที�ปรกึษากฎหมายใหค้วามเหน็ว่าในระหวา่งที�มกีารยื�นอุทธรณ์นั �น คาํพพิากษาของศาลจงัหวดัพระโขนงซึ�งเป็น

ศาลชั �นต้นจะถอืว่ายงัไม่เป็นที�สุดตามกฎหมาย ดงันั �น กจิการต่างๆ ที�ไดด้ําเนินการไปแล้วตามมตทิี�ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 จงึยงัคงมผีลสมบรูณ์ต่อไป จนกว่าศาลสงูจะไดม้คีาํพพิากษาเป็นที�ยตุ ิหากกรณีที�

ศาลสูงมีคําพพิากษายนืตามศาลชั �นต้น บรษิัทจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อลงมติในวาระที�เสยีไป
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ดงักล่าวอกีครั �งหนึ�ง ซึ�งลว้นเป็นเรื�องทั �วๆ ไปไม่เกี�ยวกบัเรื�องการแต่งตั �งกรรมการและการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้ เนื�องจากในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ไม่มกีารลงมตใินเรื�องทั �งสองดงักล่าว 

(3)  ในระหว่างที�มกีารยื�นอุทธรณ์ การประกอบธุรกจิและการบรหิารจดัการกจิการต่างๆของบรษิทัจะยงัคงดําเนิน

ต่อไปตามปกตธุิรกจิ ผา่นการดแูลรบัผดิชอบโดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัชุดปจัจุบนั 

 ทั �งนี�  จนถึงปัจจบุนัยงัไมมี่ความคืบหน้าหรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในเรื�องดงักล่าวเพิ�มเติม 

ประเดน็เกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2559 

 สบืเนื�องจากที�สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ไดม้หีนังสอืแจ้งมายงับรษิทัในช่วง

เดอืนตุลาคม 2559 ว่ากรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัในขณะนั �น รวม 5 รายตอ้งพน้จากตําแหน่งเนื�องจากมลีกัษณะ    

ขาดความน่าไวว้างใจจากกรณีที�ถูกพนักงานอยัการยื�นฟ้องในคดคีวามผดิเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจําปี 2558 จึงเป็นเหตุให้จํานวนกรรมการบริษัทเหลือน้อยกว่าจํานวนที�จะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการได ้     

(ในขณะนั �น บรษิทัมกีรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งเพยีงท่านเดยีว คอื คณุพจิติรา  มหาพล กรรมการอสิระ)  บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้ ี       

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั �งที� 1/2559 ในวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559 เพื�อพจิารณาเลอืกตั �งกรรมการใหม่แทนตําแหน่ง

กรรมการที�วา่งลง ซึ�งเป็นกรณบีรษิทัโดยกรรมการที�เหลอือยูม่หีน้าที�และความรบัผดิชอบที�จะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมวสิามญั

ผูถ้อืหุน้เพื�อแต่งตั �งกรรมการใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลาอนัจํากดัตามบทบญัญตัมิาตรา 83 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535   อนัส่งผลใหบ้รษิัทไม่สามารถแจ้งกําหนดนัดประชุมและจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมข้อมูล

เอกสารประกอบการพจิารณาใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมเป็นระยะเวลาพอสมควรไดต้ามแนวทางของหลกัการ

กาํกบัดแูลกจิการที�ดเีหมอืนดงัเช่นในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัครั �งที�ผา่นๆ มา  และเป็นเหตุใหผู้ถ้อืหุน้บางรายรอ้งเรยีน

และคดัคา้นการประชุม  ซึ�งในส่วนนี�นายทะเบยีนบรษิทัมหาชนไดว้นิิจฉัยขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวแล้วว่าบรษิทัไดด้าํเนินการ

ต่างๆ ไปโดยถกูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ  ในขณะที�บรษิทัไดช้ี�แจงถงึเหตุผลและความจาํเป็นในกรณีขา้งตน้ใหผู้ถ้อืหุน้

ไดร้บัทราบในที�ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั �งที� 1/2559  รวมถงึไดต้ดิตามดแูลใหม้กีารสื�อสารและชี�แจงต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ภายหลงัการประชุมดว้ย   

 อนึ�ง อดตีกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัซึ�งต้องพน้จากตําแหน่งไปก่อนหน้านี�เนื�องจากมีลกัษณะขาดความ     

น่าไวว้างใจขา้งตน้นั �น ณ ปจัจุบนั ไดพ้น้จากการมลีกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ แลว้ตั �งแต่เมื�อวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2560  

ที�ผา่นมา โดยเป็นผลมาจากการประกาศใชห้ลกัเกณฑใ์หม่ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ที� กจ. 3/2560 เรื�อง กาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ซึ�งกําหนดใหก้ารมลีกัษณะ

ขาดความน่าไว้วางใจในกรณีนี�จะยงัคงมีผลต่อไปก็ต่อเมื�อเป็นเร ื�องที� สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และ      

ตลาดหลกัทรพัยม์หีนังสอืกล่าวโทษบุคคลนั �นโดยตรงต่อพนักงานสอบสวน  ดงันั �น  หลกัเกณฑ์การมลีกัษณะขาดความ    

น่าไวว้างใจขา้งต้นจึงไม่ใช้บงัคบักบักรณีของอดตีกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ขา้งต้นอกีต่อไปเนื�องจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ม่เคยมหีนงัสอืกล่าวโทษบุคคลดงักล่าวต่อพนกังานสอบสวนมาก่อน 

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ประกอบด้วย 

 จริยธรรมในการดาํเนินธรุกิจ 

• แนวทางการดาํเนินธรุกิจ  

บรษิทั เนชั �น มลัติมเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ก่อตั �งเมื�อปี 2514 โดยออกหนังสอืพมิพภ์าษาองักฤษฉบบัแรก    

ที�มีเจ้าของเป็นคนไทย ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา บรษิทั มุ่งมั �นที�จะพฒันาและยืนหยดัเคยีงข้างสงัคมไทย ทําหน้าที�

ส ื�อมวลชนที�เป็นกลาง เชื�อถอืไดแ้ละเป็นส่วนหนึ�งของชวีติคนไทยมาโดยตลอด ดว้ยปณิธานที�ต้องช่วยพฒันาและนําพา

สงัคมไทยไปสู่สงัคมแหง่ภูมิปญัญา กระทั �งสามารถพฒันาธุรกจิให้เจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื�อง โดยปจัจุบนัเป็นบรษิัทสื�อ    

ครบวงจรที�ใหญ่ที�สุดบรษิทัหนึ�งของประเทศไทย และยงัคงมุ่งมั �นทําหน้าที�ส ื�อมวลชนที�ดขีองสงัคม เป็นที�พึ�งของประชาชน  

ในฐานะผูผ้ลติสื�ออยา่งสรา้งสรรค ์ภายใตก้ารกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและที�จะรบัใชส้งัคมไทยต่อไป 
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• นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น  

บรษิทั มอุีดมการณใ์นการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรม ยดึมั �นในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัิในการทํางาน (Code of 

Conduct) บรษิทั จงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ�น ซึ�งผา่นการอนุมตัจิากคณะกรรมการ

บรษิทั เพื�อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิี�ชดัเจนในการดาํเนินธุรกจิ และพฒันาสู่องคก์รแหง่ความยั �งยนื ดงันี� 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทั ดาํเนินการหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชั �นในทุกรปูแบบ ทั �งทางตรงหรอืทางออ้ม 

ไดแ้ก่ การรบัสิ�งของ ของขวญั การเลี�ยงรบัรอง เงนิเรี�ยไร เงนิบรจิาคและผลประโยชน์อื�นใด ใหแ้ก่ตนเอง และครอบครวั 

จากบุคคลที�ทาํธุรกจิกบับรษิทั 
 

2. ครอบคลุมถงึพนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทั �งในประเทศและต่างประเทศ และกาํหนดใหม้กีารประเมนิ

ความเสี�ยงต่อการเกดิคอร์รปัชนัทั �วทั �งอาค์กรเป็นประจําทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้อกําหนด       

ใน  การดาํเนินการเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
 

3. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชั �น ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามที�กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดูแล

กจิการ และคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิฯ รวมทั �งระเบยีบ คู่มอืการปฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทางการปฏบิตัิอื�นใด      

ที�บรษิทั จะกาํหนดขึ�นต่อไป 

4. เพื�อใหเ้กดิความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื�องที�มีความเสี�ยงสงูกบัการเกดิคอรร์ปัชั �น กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน   

ของบรษิทัทกุระดบั ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื�องดงัต่อไปนี� 

4.1 การเลี�ยงรบัรอง ของกํานัล และค่าใชจ้่ายอื�นๆ :   การให ้มอบ หรอืรบั ของกํานัล การเลี�ยงรบัรอง ใหเ้ป็นไปตาม     

ที�กาํหนด ในคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงาน (Code of Conduct) 

4.2  เงนิบรจิาคเพื�อการกุศล เงนิเรี�ยไร หรอืเงนิสนับสนุน : การให ้หรอืรบั เงนิบรจิาค เงนิเรี�ยไร หรอืเงนิสนับสนุนตอ้ง

เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย ต้อง มั �นใจว่า เงนิบรจิาค เงินเรี�ยไร หรอืเงนิสนับสนุน ไม่ไดถู้ก

นําไปใชเ้พื�อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

4.3 ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซื�อจดัจา้ง : การใหห้รอืรบัสนิบนในการดาํเนินธุรกจิทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สญัญา 

หน่วยงานภาครฐั หรอืหน่วยงานที�ดําเนินธุรกิจกับบริษัท ต้องดําเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื�อสัตย์ และ       

เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและกาํหนดไว ้

• หน้าที�ความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที�รบัผดิชอบในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายที�สนับสนุน

การต่อต้านคอร์รปัชั �นที�มปีระสทิธภิาพ เพื�อใหม้ั �นใจว่า ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและให้ความสําคญักบัการต่อต้านการ

คอรร์ปัชั �น และปลกูฝงัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที�รบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเสี�ยง เพื�อใหม้ ั �นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม 

ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

3. ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร คณะผูบ้รหิาร มหีน้าที�รบัผดิชอบในการกําหนดใหม้รีะบบและใหก้ารส่งเสรมิและสนับสนุน

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น เพื�อใหส้อดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้กําหนดของ

กฎหมาย 

4. ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน มหีน้าที�รบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่า เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบยีบปฏิบตัิ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแล 

เพื�อใหม้ั �นใจว่ามรีะบบควบคมุที�มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสี�ยงดา้นคอรร์ปัชั �นที�อาจเกดิขึ�น และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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• แนวทางปฏิบติั  

1. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานของบริษัท ทุกระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชั �นและคู่มอื

จรยิธรรมธุรกจิฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องคอรร์ปัชั �น ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

2. คณะกรรมการบรษิทั จดัใหม้กีารประเมนิความเสี�ยงดา้นคอรร์ปัชนั โดยใหค้ณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร

ของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัระบุปจัจยัเสี�ยงจากการคอร์รปัชนั ผลกระทบและโอกาสที�อาจเกดิขึ�น มาตรการที�

ตอ้งปฏบิตัเิพื�อลดความเสี�ยงที�ประเมนิได้ รวมทั �งจดัใหม้กีระบวนการตดิตาม สอบทานการปฏบิตังิาน และ

รายงานผลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

3. พนกังานของบรษิทั ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื�อพบเหน็การกระทาํที�เขา้ข่ายคอร์รปัชั �นที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั 

ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลที�รบัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

หากมขีอ้สงสยั หรอืขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลที�กําหนดใหท้าํหน้าที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบั

การตดิตามการปฏบิตัติามคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิฯ ผา่นช่องทางต่างๆ ที�กาํหนดไว ้

4. บรษิทั จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที�ปฏเิสธหรอืแจ้งเรื�องคอรร์ปัชั �นที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัโดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผู้ที�ใหค้วามร่วมมอืในการรายงานการคอรร์ปัชั �น ตามที�บรษิทักําหนดไวใ้น

คูม่อืจรยิธรรมธุรกจิฯ  ขอ้ 4 การแจง้ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ 

5. ผูท้ี�กระทําการคอร์รปัชั �น เป็นการกระทําผดิคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิฯ  ของบรษิัท ซึ�งจะต้องไดร้บัการพจิารณา  

โทษทางวนิัยตามระเบยีบที�บรษิัทกําหนดไว้  นอกจากนี�อาจได้รบัโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั �นผดิ

กฎหมาย 

6. บรษิทัตระหนักถงึความสําคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกบับุคคลอื�นที�ตอ้งปฏบิตัหิน้าที�    

ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทั ในเรื�องที�ต้องปฏบิตัิให้

เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น 

7. บรษิทัมุ่งมั �นที�จะสรา้งและพฒันาบุคลากรของบรษิทั ใหม้ีจติสาํนึกที�ด ีปฏบิตัิตนเป็นพลเมอืงดขีองสงัคมและ

ประเทศชาตพิรอ้มทั �งรกัษาวฒันธรรมขององค์กรที�ยดึมั �นว่า “ คอร์รปัชั �น ”  เป็นสิ�งที�ยอมรบัไม่ได้ทั �งการทํา

ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

• การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชั �น  

บรษิทัไดเ้ผยแพรน่โยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น ใหพ้นักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ไดร้บัทราบทั �งทางระบบ 

Intranet, จดหมายอเิลก็ทรอนคิส ์(E-mail) และ Website ของบรษิทั (www.nationgroup.com)  

นโยบายการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�       

บรษิทั ไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัระบบสารสนเทศ  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน

ของบรษิทั ซึ�งนโยบายดงักล่าวครอบคลมุถงึเรื�องการไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ �  ทั �งนี�พนกังานทกุคนจะตอ้ง

ลงนามในหนงัสอืยอมรบัเงื�อนไขของนโยบายดงักล่าว  รวมถงึบรษิทั จะมกีารตรวจสอบการทาํงานของระบบสารสนเทศและ

ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์เพื�อป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วรท์ี�ละเมดิลขิสทิธิ � หรอืไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน โดยนโยบายการ

ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอืลขิสทิธิ � มดีงันี� 

1. หา้มตดิตั �งโปรแกรมใดๆ ทั �งที�เป็นโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ � โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware      

ลงในเครื�องคอมพวิเตอรข์องบรษิทั และหากจําเป็นต้องใชง้านโปรแกรมนอกเหนือไปจากที�ตดิตั �งอยู่ในเครื�อง

คอมพวิเตอร ์ใหท้ําการตดิต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและใหพ้นักงานผูด้แูลระบบเป็นผูต้ดิตั �งหรอืควบคุมดแูล

การตดิตั �ง 
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2. ไม่คดัลอก ลอกเลยีนหรอืใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ในลกัษณะอนัเป็นการละเมดิต่อกฏหมายลขิสทิธิ �  สญัญา

สิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที�นําผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของ

บุคคลภายนอก ที�ไดร้บัมาหรอืที�จะนํามาใชภ้ายในบรษิทั จะต้องตรวจสอบให้มั �นใจว่าไม่ละเมดิทรพัยส์นิทาง

ปญัญาของผูอ้ ื�น 

 จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 จริยธรรมว่าด้วยความรบัผิดชอบในวิชาชีพสื�อสารมวลชน   ( Nation Way “ ผิดจากนี�ไม่ใช่เรา ” ) 

  ตั �งแต่บรษิทัไดก้่อตั �งขึ�นมา ได ้ยดึหลกัจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื�อมวลชน เป็นประเพณีปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั      

ซึ�งเป็นเหตุผลสาํคญัที�ทาํใหส้ ื�อและผู้ปฏบิตังิานของสื�อต่างๆ ในเครอืฯ ไดร้บัความเชื�อถอืและศรทัธาจากสงัคมมาอย่างต่อเนื�อง 

แมใ้นยามคบัขนัหรอืในชว่งที�มแีรงกดดนัทางการเมอืง บรษิทักส็ามารถทาํหน้าที�ของสื�ออยา่งแน่วแน่โดยไมล่ะทิ�งหลกัการ 

 หลกัจรยิธรรมของคนข่าวเครอืเนชั �น (Nation Way) จดัทาํขึ�นมาเพื�อกําหนดหลกัจรยิธรรมแห่งวชิาชพีใหเ้ป็น      

แนวปฏิบตัิที�เป็นรูปธรรมร่วมกนั สําหรบัพนักงานทุกระดบั โดยมีเนื�อหาครอบคลุมทั �งจรรยาบรรณเบื�องต้น ตลอดจน      

การวางตวัในสงัคมและความประพฤตทิ ั �งระหว่างปฏบิตัหิน้าที�และนอกเวลางาน 

  พนักงานของบรษิทัทุกสื�อในเครอืฯ ต้องยดึหลกัปฏบิตัติ่อไปนี�อย่างเคร่งครดัโดยไม่มขีอ้ยกเวน้เพื�อที�เราจะได้

ช่วยกนัธาํรงไวซ้ึ�งความน่าเชื�อถอืและศรทัธาที�สงัคมมตี่อสื�อในเครอืเนชั �นฯ ต่อไป  

หลกัจริยธรรมของคนข่าวเครอืเนชั �น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดงันี�  

หมวด 1 ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชพีสื�อสารมวลชน 

หมวด 2 จรยิธรรมของสื�อในเครอืเนชั �น 

หมวด 3 ความรบัผดิชอบต่อผูอ้า่น ผูฟ้งัและผูช้ม  

หมวด 4 ภาระผกูพนัธ์ที�มตีอ่วชิาชพีสื�อมวลชนและองค์กร 

หมวด 5 หลกัการทาํขา่วและการปฏบิตัตินต่อแหล่งข่าว 

หมวด 6 สทิธพิเิศษและผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interest) 

หมวด 7 แนวทางปฏบิตัใินเรื�องการมสีว่นรว่มทางการเมอืงและกจิกรรมชุมชน 

หมวด 8 การปฏบิตัต่ิอฝา่ยโฆษณา ฝา่ยการตลาดและฝา่ยขาย 

หมวด 9 แนวทางปฏบิตัเิรื�องลขิสทิธิ �ในชิ�นงาน และการรบังานนอก 

หมวด10 แนวปฏบิตัสิาํหรบัผูส้ ื�อขา่วดา้นต่างๆ 

หมวด11 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

หมวด12 การรายงานขา่วเกี�ยวกบักจิกรรมของบรษิทั 

หมวด13 หลกัปฎบิตัแิละจรรยาบรรณ Nation Social Media 

บรษิทัมมีาตรการในทางปฏบิตัเิพื�อป้องกนัปญัหาการละเมดิและหมิ�นประมาทจากการนําเสนอขา่ว โดยการอบรมฝา่ยขา่ว 

ใหท้ราบถงึแนวทางการนําเสนอขา่ว ขอ้ความและรปูภาพที�ควรกระทาํและสิ�งที�ควรหลกีเลี�ยง พรอ้มกําชบัพนกังาน

ผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคนปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั 

 จริยธรรมว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

 บรษิทั มุ่งมั �นที�จะรบัผดิชอบ และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยคาํนึงถงึการเจรญิเตบิโตขององคก์ร

อย่างยั �งยนื และใหผ้ลตอบแทนที�เหมาะสมอย่างต่อเนื�อง รวมทั �งจะดําเนินการอย่างโปร่งใส ยดึมั �นในคุณธรรม และอยู่ใน

กรอบของกฏหมาย  กรอบนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทั และการปฎิบตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกัน มรีะบบ

บญัชทีี�เชื�อถอืได ้ บรษิทัมหีน่วยงานลงทุนสมัพนัธ์เพื�อเป็นช่องทางในการตดิต่อซกัถาม ชี�แจงและใหข้อ้มูลแก่ผูถ้อืหุน้และ  

นกัลงทุนทั �วไป 
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 จริยธรรมว่าด้วยความสมัพนัธก์บัลกูค้า  

บรษิทัมคีวามมุ่งมั �นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั �นใจใหก้บัลูกคา้และประชาชน ที�จะไดร้บัผลติภณัฑ์และ

บรกิารที�ด ีมคีุณภาพ ในระดบัราคาที�เหมาะสม โดยยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ�นอย่างต่อเนื�องและจรงิจงั  รวมทั �งรกัษา

สมัพนัธภาพที�ดแีละยั �งยนื  

บรษิทัจดักจิกรรมเพื�อสร้างสมัพนัธ์กบัลูกคา้ทุกกลุ่มของบรษิทัอย่างต่อเนื�อง ตวัอย่างเช่น ลูกค้ากลุ่มสมาชิก

สิ�งพมิพใ์นเครอื เนื�องจากลกูคา้ประเภทนี�มจีาํนวนมาก หลากหลายตามประเภทสนิคา้ บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัความพงึ

พอใจในผลิตภณัฑ์ของลูกคา้  มกีารส่งแบบสอบถามสํารวจความคดิเหน็ด้านต่างๆได้แก่ เนื�อหา รปูเล่ม เป็นต้น รวมทั �ง

สมนาคณุคนืกาํไรใหล้กูคา้โดยเชญิลูกคา้มาร่วมในกจิกรรมต่างๆ ที�บรษิทัจดัไม่ว่าจะเป็นสมัมนาทางวชิาการ งานออกรา้น

ขายสนิคา้ การส่งชงิรางวลัฯ การรว่มงานประกาศผลรางวลัต่างๆ  ที�บรษิทั จดัขึ�น อาท ิงานคมชดัลกึ อวอรด์  การประกวด

ภาพถ่ายวนัแม่ (A Touch of Love)  กจิกรรมคมชดัลกึ รวมพลงัคนไทย เชยีรน์ักกฬีาไทย ควา้ชยัโอลมิปิค Rio 2016  และ 

การจดัแขง่ขนับาสเกตบอล 3 ON 3 Tournament เป็นตน้  

  

 จริยธรรมว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 

บรษิทั ตระหนักดวี่าทรพัยากรมนุษย์ เป็นสิ�งที�มคีุณค่าที�สุด  และเป็นปจัจยัสําคญัที�นําองคก์รไปสู่ความสําเรจ็   

จงึมุ่งมั �นสง่เสรมิใหพ้นกังานพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง เสรมิสรา้งวฒันธรรม สง่เสรมิสขุภาพทั �งดา้นร่างกายและจติใจ สรา้ง

บรรยากาศการทาํงานที�ด ีสง่เสรมิการทํางานเป็นทมี เพื�อสรา้งความมั �นใจใหพ้นักงาน สนับสนุนใหม้กีารเลอืกตั �งกรรมการ

ลูกจ้างเพื�อเป็นตวัแทนของพนักงานใหม้สี่วนร่วมในการบรหิาร จดัการสวสัดกิารต่างๆ ตามที�กฏหมายกําหนด อกีทั �งเปิด

โอกาสและอํานวยความสะดวกให ้พนักงานสามารถจดัตั �ง “สหภาพแรงงานสื�อสารมวลชนไทย” ตามพรบ.แรงงานสมัพนัธ ์

2518 ได ้ทั �งนี�เพื�อคุม้ครองผลประโยชน์เกี�ยวกบัสภาพการจา้งงาน สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งและ

ระหว่างลูกจ้างดว้ยกนั กจิกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัพนักงานไดแ้ก่ กจิกรรมที�ผูบ้รหิารและพนักงานทําบุญใส่บาตรร่วมกนัเดอืน  

ละครั �ง การจดังานปีใหม่ กจิกรรมชมรมต่างๆ เช่น คา่ยอาสาฯ ชมรมดนตร ีชมรมกฬีา  เป็นตน้   

การจดัสวสัดกิารใหพ้นักงาน  บรษิทัใหค้วามสําคญักบัการพฒันาพนักงานและการดูแลในเรื�องของสวสัดกิาร

แรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวสัดกิารให้กบัพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั �น บรษิัท 

พจิารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน 

ศกัยภาพ คา่ครองชพี ค่าจา้งเริ�มตน้ของพนักงาน สวสัดกิาร ยงัครอบคลุมถงึการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสาํรองเลี�ยง

ชพี เงนิช่วยเหลอืบุตร เงนิยมืฉุกเฉิน ค่าเครื�องแต่งกาย ค่ารกัษาพยาบาล เบี�ยเลี�ยง ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง รวมถงึการ

กําหนดแนวปฏบิตัดิา้นแรงงานและสทิธิมนุษยชนต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดและมาตรฐานสากล สทิธกิารจดัตั �ง

คณะกรรมการแรงงานหรอืสหภาพแรงงานของพนกังาน 

 รวมถงึการเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนในเรื�องต่างๆ สว่นผลตอบแทนในระยะยาว

บรษิทั มีการใหส้ทิธิพนักงานซื�อหุน้สามญัของบรษิทัในราคาที�กําหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ที�จะซื�อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ       

บรษิทัยอ่ยครั �งที� 2 (NMG-WB)  เมื�อวนัที�15 สงิหาคม 2556 จํานวน 82,387,015 หุน้  ซึ�งมกีําหนดการใช้สทิธทุิกวนัที� 15 

ของเดอืนพฤศจกิายน  และเดอืนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ5 ปี โดยมกีาํหนดการใชส้ทิธคิรั �ง

แรกในวนัที�15 พฤศจกิายน 2556 และกําหนดการใช้สทิธิคร ั �งสุดท้าย  ในวนัที�14 สงิหาคม 2561 ดว้ยอตัราการใช้สทิธ ิ      

1 ใบสําคญัแสดงสทิธิ : 1 หุ้นสามญัใหม่ ราคาในการใช้สทิธิ  1.00 บาทต่อหุ้น รวมถึงบรษิัทได้บันทึกรบัรู้รายการ

ค่าตอบแทนพนักงานเมื�อเกษยีณอายุแล้วเป็นประจําทุกปีโดยเริ�มตั �งแต่ปี 2554  นอกจากนี� บรษิทัใหค้วามสําคญัในเรื�อง   

การป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ อกีทั �งยงัมมีาตรการช่วยเหลอืพนักงานในกรณีการเกดิอุบตัเิหตุขึ�น โดยมกีารทาํประกนัชวีติ

ใหก้บัพนกังานทกุระดบัในบรษิทัรวมถงึมกีารดแูลเกี�ยวกบัเร ื�องสุขภาพอนามยัของพนกังานเป็นประจํา ดงันี� 
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1. จดัทาํประกนัชวีติ (ประกนัอุบตัเิหตุและประกนัชวีติกลุ่มใหก้บัพนกังานทุกระดบั) 

2. มกีารตรวจสขุภาพประจําปี โดยมแีพทย ์และพยาบาล จากโรงพยาบาล เขา้มาทาํการตรวจ 

3. จดัเงนิช่วยเหลอื กรณีพนักงานเจบ็ป่วยรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

4. จดัเงนิช่วยเหลอื กรณี บดิา ภรรยา บตุร หรอืตวัพนกังานเองเสยีชวีติ 

ในด้านความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานที�ทาํงาน  

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัโดยอบรมและรณรงคส์รา้งจติสาํนึกและความตระหนักต่อการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มการ

ทํางานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2559 ที�ผ่านมา ไม่มกีารเกดิอุบตัเิหตุ 

และการลาเจบ็ป่วยจากการทาํงาน เนื�องจากลกัษณะการทาํงานของบรษิทัเป็นการปฏบิตังิานในสาํนักงานเป็นส่วนใหญ่ และ

ทางบรษิทั ไดใ้หค้วามสําคญักบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มกีารดแูลอุปกรณ์เครื�องมอืเครื�องใชร้วมถงึสถานประกอบการ

ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านและมคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

  

ในด้านการพฒันาคณุภาพของพนักงาน  

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัในเรื�องการพฒันาศกัยภาพของพนักงานในทุกระดบั โดยมกีารจดัการอบรมใหก้บัพนักงาน

ทั �งจดัอบรมภายในบรษิทั อาทิเช่น การจดัอบรมหลักสูตร จรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน  

(Code  of Conduct)  และจดัใหไ้ปอบรมกบัสถาบนัหรอืหน่วยงานภายนอก เพื�อเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้

สามารถนําความรูท้ี�ไดม้าพฒันารปูแบบการทาํงานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึ�นโดยการอบรมพนักงานนั �น บรษิทักาํหนดใหม้ี

การอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ�งกาํหนดใหบ้รษิทัที�มีจํานวนพนักงาน

มากกวา่ 100 คนขึ�นไป ตอ้งจดัใหพ้นกังานไดร้บัการอบรมในอตัราส่วน 50% ของพนักงานทั �งหมด และต้องยื�นเรื�องรบัรอง

หลกัสตูรการอบรมต่อกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ซึ�งบรษิทั ไดถ้อืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั สาํหรบัการจดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงาน

ของบรษิทั 

ในปี2559  บรษิทัจดัการอบรมใหก้บัพนักงานคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 65 ของพนักงานทั �งหมด 528 คน โดยเป็นการ

จดัส่งไปอบรมกบัสถาบนัหรอืหน่วยงานภายนอก คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 1 และการจดัอบรมภายในบรษิทัรอ้ยละ 99    

 

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน   

บรษิทัไดก้ําหนดหลกัการในคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการทํางาน (Code of Conduct) ว่าจะปฏบิตั ิ  

ต่อพนักงานทุกคนดว้ยความสุภาพ  ใหค้วามเคารพต่อความเป็นปจัเจกชน  และศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์ และพนักงาน

จะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมดิหรอืคกุคามไมว่่าจะทางวาจา หรอืการกระทาํต่อผูอ้ ื�นบนพื�นฐานของเชื�อชาต ิเพศ 

ศาสนา อายุ ความพกิารทางรา่งกายและจติใจ 

ในปีที�ผ่านมา ไม่มีข้อพพิาทฟ้องร้องระหว่างบรษิทัและพนักงานและได้รบัความร่วมมือจากสหภาพแรงงานใน      

การช่วยประชาสมัพนัธ์และสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งพนกังานกบัองคก์ร 
 

 จริยธรรมว่าด้วยความสมัพนัธก์บัคู่ค้า   

 บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาคและความซื�อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า            

โดยพงึปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครดั และมีจรรยาบรรณที�ดใีนการดําเนินธุรกิจ จึงได้กําหนด     

แนวทางปฏบิตัไิวด้งัต่อไปนี� 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทั รบัหรอืเรยีกรอ้งผลประโยชน์หรอืเสนอหรอืจ่ายผลประโยชน์ๆที�ไม่สุจรติ

ในทางการคา้กบัคูค่า้ 

2. ปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาต่างๆ อยา่งเคร่งครดั   

3. มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้ 
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4. ปฏิบตัิตามเงื�อนไขต่างๆ ที�มตี่อคู่ค้าอย่างเคร่งครดั  กรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัติามเง ื�อนไขได้จะรบีแจ้งใหคู้่คา้ทราบ

ล่วงหน้าเพื�อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหา โดยใชห้ลกัการของความสมเหตุสมผล 

5. ใหข้อ้มลูที�เป็นจรงิและถูกตอ้ง 

6. สนบัสนุนและรว่มมอืกบัคูค่า้ในการผลติสนิคา้ที�มคีณุภาพและไดม้าตรฐาน 

7. สนบัสนุนและรว่มมอืกบัคูค่า้ในการผลติสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ เพื�อสนองตอบความตอ้งการขอลกูคา้ที�มกีารเปลี�ยนแปลง

อยูต่ลอดเวลา  

8. รกัษาความลบัของคูค่า้ ไม่นําขอ้มลูมาใชเ้พื�อประโยชน์ตนเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยมชิอบ 
 

 บรษิทัคาํนึงถงึความสมัพนัธ์กบัคูค่า้มาโดยตลอด  อาท ิความรว่มมอืกบัคูค่า้ ในดา้นการรบับรกิารขนส่งสิ�งพมิพข์อง

คูค่า้กระจายตามจุดต่างๆ  ที�ดาํเนินงานโดยบรษิทั เอน็เอม็แอล จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัยอ่ยในการใชท้รพัยากรของแต่ละฝา่ย

ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุโดยในรอบปีที�ผา่นมาบรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทใดๆเกี�ยวกบัคูค่า้    

 

สาํหรบัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคูค่า้ มดีงันี� 

1.  มปีระวตัทิางการเงนิที�เชื�อถอืได ้และมศีกัยภาพที�จะเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั ไดใ้นระยะยาว 

2.  ผลติ หรอืจําหน่ายสนิคา้ที�มคีุณภาพตรงกบัความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ 

3. ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการสง่เสรมิการขาย และการใหบ้รกิารหลงัการขายแกล่กูคา้ 

 จริยธรรมว่าด้วยความสมัพนัธก์บัคู่แข่งทางการค้า  

ในส่วนธุรกิจที�เป็นการแข่งขนับรษิัทจะยึดถือกตกิา  ของการแข่งขนัที�ด ีและจะยดึถอืแนวทางปฏบิตัทิี�ดแีละ    

เป็นธรรม รวมทั �งการสรา้งพนัธมติรทางการคา้ ดงันี� 

1. ประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ด ีซึ�งเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วกนั     

2. ไม่ทาํลายชื�อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้า้ยโดยปราศจากความจรงิ หลกีเลี�ยงวธิกีารไม่สจุรติ  เพื�อทาํลาย

คูแ่ขง่ขนั                                 

3. ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจา้งใหแ้ก่

พนกังานของคูแ่ข่ง เป็นตน้  

โดยในรอบปีที�ผ่านมาบริษทัไม่มข้ีอพิพาทใดๆ เกี�ยวกบัคู่แข่งทางการค้า 

 จริยธรรมว่าด้วยความสมัพนัธก์บัเจ้าหนี�  

บรษิทัคาํนึงถงึความเสมอภาค และความซื�อสตัยต์่อเจ้าหนี�ทางการคา้และการปฏบิตัติามพนัธะสญัญาในการกูย้มื

เงนิจากธนาคาร สถาบนัการเงนิ รวมถงึการชําระคา่สนิคา้บรกิารเงนิตน้และดอกเบี�ยจ่าย ดงันั �นจงึกาํหนดแนวทางปฏบิตัทิี�ด ี

และเป็นธรรมดงันี� 

1. รกัษาดแูลและปฏบิตัติามเง ื�อนไขที�มีต่อเจ้าหนี�โดยเคร่งครดั ทั �งในแง่การชําระคนืการดูแลหลักทรพัย์คํ�าประกนั และ

เงื�อนไขอื�นๆ รวมทั �งไม่ใชเ้งนิทุนที�ไดจ้ากการกูย้มืเงนิไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที�ทาํกบัผูใ้หกู้ย้มืเงนิ        

2. รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทั ที�เป็นจรงิและถูกตอ้ง แก่เจา้หนี�ดว้ยความซื�อสตัย ์                            

3. รายงานเจา้หนี�ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญา และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

บรษิทัไดร้บัการสนับสนุน วงเงนิสนิเชื�อรวมจากหลายธนาคาร ซึ�งมสีมัพนัธท์างการคา้กบับรษิทัมายาวนานและจดั

ชั �นใหบ้รษิทัเป็นลกูคา้ชั �นด ี บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้กาํหนดตามสญัญาอยา่งครบถว้น  

โดยในรอบปีที�ผ่านมา บริษทัไม่มข้ีอพิพาทใดๆ เกี�ยวกบัเจ้าหนี�การค้าและสถาบนัการเงิน 
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 จริยธรรมว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม 

บรษิทัสง่เสรมิใหม้กีารใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน เพื�อปลกูฝงัจติสาํนกึเกี�ยวกบัการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและการใชท้รพัยากร

อย่างรูคุ้ณค่าและมปีระสทิธิภาพ ผ่านกระบวนการสื�อสารภายในบรษิทัและส่งเสรมิใหพ้นักงานมสี่วนรว่มในกิจกรรมรณรงค์    

ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน  กิจกรรม 5 ส. พรอ้มทั �งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม    

กจิกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิ�งแวดลอ้ม อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและพลงังานที�บรษิทัจดัขึ�น  

ในฐานะของผูผ้ลติสื�อครบวงจร มคีวามห่วงใยถงึคุณภาพชวีติและการบรโิภคข่าวสารของคนไทย จงึใหค้วามสาํคญั

อย่างยิ�งในเรื�องของการเสนอข่าวสารที�มีคุณภาพและมปีระโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวม รวมถงึการมสี่วนร่วมในการพฒันา

สงัคมไทยเพื�อความเป็นอยู่ที�ดขีึ�น  นอกจากนั �นยงัมคีวามห่วงใยและใส่ใจต่อสิ�งแวดล้อมในฐานะที�เป็นผูป้ระกอบการรายหนึ�ง   

ในประเทศไทย ในรอบปี2559 บรษิทัมกีจิกรรมสง่เสรมิสงัคมเกอืบทกุดา้น (รายละเอียดอยู่ในหวัข้อกิจกรรมเพื�อสงัคมหน้า 121)   

ในฐานะที�บรษิทัทาํธุรกจิดา้นสื�อ กจิกรรมทางธุรกจิและสงัคมของบรษิทัตอ้งตดิต่อพบปะกบัประชาชนกลุ่มต่างๆ  อยู่

แลว้ บรษิทัจงึมโีอกาสการรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ ผ่านทางพนักงานที�ตดิต่อกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีดา้นตา่งๆ  และจาก

การพบปะของผูบ้รหิาร  กรรมการ  ที�ไดม้โีอกาสพบปะกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ  อยา่งต่อเนื�องและบรษิทัมรีะบบ call center  

ในการรบัเรื�องรอ้งเรยีน  พรอ้มประสานแกไ้ขปญัหาดา้นบรกิาร และประสานงานดา้นอื�นๆ  ภายในบรษิทัเป็นประจาํ บรษิทั 

ไดด้าํเนินการปรบัปรุงเรื�องต่างๆ  ตามขอ้รอ้งเรยีนนั �นอยา่งสมํ�าเสมอ  

 

 การแจ้งเรื�องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   

 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานของบรษิทัดาํเนินธุรกจิดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส ยุตธิรรม และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีและคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิฯ  ของบรษิทัและจดัใหม้ชี่องทางการแสดง

ความเหน็ การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ โดยบรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นักงานบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถ

รอ้งเรยีน  แสดงความเหน็และแจง้เบาะแสเกี�ยวกบัเร ื�องต่างๆ  โดยสง่ถงึคณะกรรมการตรวจสอบและผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ

ภายในได้ในช่องทาง E-mail audit_nmg@nationgroup.com หรือส่งไปรษณีย์มายังที�อยู่บริษัท/ยื�นส่ง โดยตรงที�         

บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) เลขที� 1858/121-122,124-128 ชั �น 28-31 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา     

เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

กระบวนการดาํเนินการเมื�อได้รบัข้อร้องเรียน  

• ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรยีนและตรวจสอบข้อมูลเบื�องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด            

จะรวบรวมหลกัฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร เพื�อแต่งตั �งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่าย

ทรพัยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน  และรายงานผลพรอ้มทั �งมาตรการดําเนินการกบัผู้กระทําผดิ 

เพื�อเสนอต่อประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
 

• มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบ จะพจิารณาใหค้วามเป็นธรรมและปกป้องผูร้อ้งเรยีน ผูร้บั

เรื�องรอ้งเรยีน ผูถ้กูรอ้งเรยีน และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งในการดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ รวมทั �งต้องเกบ็ขอ้มูลที�

เกี�ยวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที�จาํเป็น โดยคาํนึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง  
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4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

คณะกรรมการไดด้แูลใหบ้รษิทั เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั  ทั �งขอ้มลูทางการเงนิ  และขอ้มูลที�มใิช่

ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้รวมทั �งเป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบยีบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งผ่านช่องทางที�เข้าถงึขอ้มูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบรษิทั ช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล ของ   

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

บริษัทกําหนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  ทุกครั �งที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์           

ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ            

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  และสําเนาให้เลขานุการบรษิัทเก็บรกัษาและในเดอืนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บรหิารจะ

รายงานขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั �ง   

 บรษิทัเลง็เหน็ความสําคญัของการรกัษาขอ้มูลที�เป็นความลบัและหรอืขอ้มลูภายในกลุ่มบรษิทั จงึไดอ้อกนโยบาย  

“ การใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั” กําหนดใหก้รรมการ  ผูบ้รหิาร  เจ้าหน้าที� และพนักงานของกลุ่มบรษิทัตอ้งรกัษาขอ้มูล

ภายในกลุ่มบรษิทัเป็นความลบั เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั �น  เป็นไปเพื�อผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัหา้ม  

ขาย ซื�อ โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยขอ้มูลที�เป็นความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของกลุ่มบรษิทัและ/หรอื  

การเขา้ทาํรายการใดๆ ในทางที�อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกลุ่มบรษิทัไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

ในรอบปีที�ผ่านมา บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัทั �งข้อมูลทางการเงนิ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

โปร่งใสและเป็นไปตามเกณฑ์ที�สํานักงานกลต.และตลาดหลักทรพัย์ฯกําหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ         

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัในรายงานประจาํปี 2559 บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปนี�  

1. วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคณุคา่ขององคก์ร 

2. รายชื�อกรรมการพรอ้มประวตักิารทาํงาน  การศกึษา ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร  การดาํรงตําแหน่ง   

    กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนการถอืหุน้ในบรษิทั  

3. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้  

4.  ปจัจยัความเสี�ยง  

5.  นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและการปฏบิตัติามนโยบาย 

6.  คา่ตอบแทนกรรมการและ จาํนวนครั �งที�กรรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชุมกรรมการ 

7.  การทาํหน้าที�ในปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการและประวตักิารอบรมของกรรมการ  

8.  การทาํหน้าที�ในปีที�ผา่นมาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.  นโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

10. คา่ตอบแทนการทาํหน้าที�กรรมการ และการทาํหน้าที�อื�นใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ย  

11. รายงานการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

12. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิที�มเีนื�อหาตามที�กาํหนด  

     ซึ�งมปีระธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าที�บรหิารลงนามรบัรอง 

13. คาํอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิของผูบ้รหิาร  

14. รายงานทางการเงนิที�มขีอ้มลูถกูต้อง ครบถว้น เป็นจรงิตามมาตรฐานบญัช ี

15. งบการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั 
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บริษทัได้เปิดเผยข้อมลูเพิ�มเติมต่อไปนี�ในเวบ็ไซต ์www.nationgroup.com   

1. บทบาทอาํนาจหน้าที�ของกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย  ประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร  

2.  นโยบายระหวา่งกนั  

3.  คูม่อืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงาน (Code of Conduct) 

4.  นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ  

5.  กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.  กฎบตัรของฝา่ยตรวจสอบภายใน 

7.  งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี   

8.  รายงานประจาํปี 

9.   นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

10. นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11. การควบคมุภายใน 

12. ขอ้บงัคบับรษิทั 

13. นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น 

 หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์

หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ทําหน้าที�ติดต่อสื�อสารกบันักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั �งนักวิเคราะห์อย่าง       

เท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคําถามเกี�ยวกบับรษิัท  และการดําเนินงานของบรษิัทแก่นักลงทุนตามที�ส่งคําถามผ่าน         

ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัหรอืโทรศพัท์ หรอืช่องทางอื�นๆ เพื�อสรา้งสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งบรษิัท กบัผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนสถาบนั     

ผูล้งทุนทั �วไป นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ และภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัใหค้วามสาํคญั กบัการเผยแพร่

ขอ้มลูที�สาํคญัของบรษิทัในปี 2559 ดงันี� 

• เสนอขา่วถงึฐานะการเงนิของบรษิทั ในสื �อหนังสอืพมิพ ์และทางเวบ็ไซต ์จํานวน 4 ครั �ง  

โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์ ดงันี� 

ที�อยู่บรษิทั : 1858/121-122,124-128 ชั �น 28-31 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260 

โทรศพัท ์ : 02-338-3289-90 

Email : investor@nationgroup.com 

Website : http://www.nationgroup.com 

 ฝ่ายเลขานุการบริษทั  

  บรษิทัให้ความสําคญักบัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. และกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยผ่าน     

การพจิารณาตรวจสอบตามขั �นตอน คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตั �งนางสาวมัธยา โอสถานนท์ เป็นเลขานุการบรษิัท        

เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2556 ซึ�งมหีน้าที�ในการช่วยเหลอืประธานกรรมการ  ในการกํากบัดูแลใหก้ารดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที�ตามที�

กฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้ ตลอดจนมหีน้าที�ในการจดัเตรยีมเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ใหเ้พยีงพอต่อการพจิารณาและตดัสนิใจของคณะกรรมการ บนัทกึรายงานการประชุมอยา่งรดักุมถูกตอ้ง เพื�อแสดงใหเ้หน็ว่า

คณะกรรมการได้พจิารณาเรื�องต่างๆ ที�นําเสนออย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ซื�อสตัย์สุจรติและมีความรบัผดิชอบโดยใช้

วจิารณญาณเยี�ยงวญิ�ชูน ที�ประกอบธุรกจินั �นพงึกระทาํในสถานการณ์เดยีวกนั  

 อกีทั �ง มหีน้าที�ในการเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมผู้ถอืหุน้ รายงานการมสี่วนได้เสยีและรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ และ
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ผูบ้รหิาร ตลอดจนดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ   ประสานงานกบัฝ่ายบรหิารใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการ  

ซึ�งเลขานุการบรษิทัไดป้ฏบิตัหิน้าที�ตามกรอบอย่างครบถว้นแลว้  

 
 

5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญ  ในการกํากับดูแลกิจการเพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการม ี          

ความรบัผดิชอบ ต่อผลการปฏบิตัหิน้าที�ต่อผูถ้อืหุน้  และเป็นอสิระจากฝา่ยจดัการ ดงันั �นคณะกรรมการบรษิทั จงึประกอบ

ไป    ด้วยบุคคล ที�มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ ที�หลากหลายประกอบดว้ยทกัษะ  ดา้นธุรกจิ ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นการ

จดัการ   ดา้นการตลาด  ดา้นกลยทุธ์  และดา้นกฎหมาย   

คณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาทหน้าที� ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที�บรหิารไว้อย่างชดัเจน เพื�อให้กรรมการมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพื�อประโยชน์สูงสุดของ   

บรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม  รวมทั �งมกีระบวนการในการตดิตามและกํากบัดูแลใหก้ารดําเนินกจิการของบรษิทัเป็นไปตาม

กฏหมายและอยูบ่นจรยิธรรมทางธุรกจิที�คณะกรรมการกาํหนด  

คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ ให้ความเหน็ชอบ ในเรื�องที�สําคญัเกี�ยวกับการดําเนินงานของบรษิทัไดแ้ก ่    

แผนธุรกจิ งบประมาณการดาํเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ และกลยทุธ์ทางธรุกจิ ที�ประธานเจ้าหน้าที�บรหิารเป็นผูนํ้าเสนอ 

รวมทั �งการตดิตามดูแลใหด้ําเนินงานเป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และแผนงานที�กําหนดไว้ตลอดจนการทบทวนวสิยัทศัน์   

และพนัธกจิของบรษิทั จะมกีารพจิารณาเป็นประจาํทกุปี   

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม ควบคมุ ดแูล จดัสรรเวลาในแต่ละวาระ สาํหรบัใหก้รรมการ

ที�จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที�สําคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี�ขาดในกรณีที�ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั และรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการ    

ในการวางกรอบ และ ตดิตามดแูลการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการขององคก์ร และเป็นประธานการประชุมผูถ้อืหุน้

ประจําปีของบรษิทั 

 การถ่วงดลุของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 

ในปี 2559 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9  คน  เป็นกรรมการอสิระจํานวน 3 

คน กรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จํานวน 5 คน กรรมการที�ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน บร ิษัทมี

คณะกรรมการอสิระและกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั �งคณะทาํใหเ้กดิการถ่วงดลุอาํนาจและ

การสอบทาน   

กรรมการอสิระจํานวน 3 คนนี� มคีุณสมบตัคิรบถว้น  ตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึ�งไดผ้่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการแล้ว  และเป็นไปตามขอ้กําหนดในปี2551 ของสํานักงานก.ล.ต.   กรรมการอสิระจํานวน 3 คนดํารง

ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 2  คน    

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัของกรรมการและผู้บริหาร 

ตามข้อบงัคบัของบรษิัท กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทุกปี บรษิทัสามารถแต่งตั �ง

กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่ง  ตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่ง ต่อไปอกีวาระหนึ�งได ้ โดยบรษิัท มิได้มขีอ้กําหนด    
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เรื�องจาํนวนวาระ ที�จะดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกนัไดน้านที�สดุ  ของกรรมการไวต้ามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต.  และบรษิทั

ไดก้ําหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการบรษิทัทุกคน ดํารงตําแหน่งในบรษิทัที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ ไดไ้ม่เกิน 5 

บรษิทั กรรมการของบรษิทัจะไม่เป็นกรรมการในบรษิทัที�เป็นคูแ่ข่ง  หรอืมผีลประโยชน์ขดัแยง้ทางธุรกจิกบับริษทั  และ

เปิดเผยรายชื�อ ประเภทธุรกจิ และตาํแหน่งที�กรรมการของบรษิทัไปดาํรงตาํแหน่งไวใ้นทะเบยีนประวตักิรรมการ ในปี 2559 

ไม่มกีรรมการของบรษิทัทา่นใด ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทั  

บรษิทัไม่มีนโยบายให้ผู้บรหิารระดบัสูงไปดํารงตําแหน่งในบรษิัทอื�น  ยกเว้นบรษิทัย่อยและ บรษิทัร่วม และให้

รายงานการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น ของผูบ้รหิารระดบัสงูไวใ้นแบบรายงาน 56-1  

หน่วยงานกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance Unit)   

บริษัทมีหน่วยงานต่างๆ  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท และข้อบงัคบัของหน่วยงานที�  

เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  ดูแลตดิตามให้มีการปฏิบตัติามขอ้กําหนด ของตลท.และก.ล.ต. และกฏหมายที�

เกี�ยวข้อง ฝ่ายกฏหมายดูแลตดิตามใหม้กีารปฏบิตังิานเป็นไปตามกฏหมายที�เกี�ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจและฝ่าย

ตรวจสอบภายใน สอบทานความเพยีงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เพื�อพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคมุภายในขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตั �งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยกลั �นกรองรายละเอยีดโดยกําหนดคุณสมบตัแิละขอบเขต

ความรบัผดิชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปจัจุบนับริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อย คอื คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรหิาร โดยรายละเอยีดเกี�ยวกบับทบาท หน้าที� และความรบัผดิชอบอยู่ในขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้เห็นความสําคญัในเรื�องนี�  จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ที�ห้ามกรรมการ  

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัประกอบธุรกจิที�แข่งขนักบับรษิทั  หลีกเลี�ยงการทํารายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเอง ที�อาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั หากมคีวามจาํเป็นตอ้งทาํรายการดงักล่าวคณะกรรมการจะดแูลใหก้ารทํา

รายการนั �นมคีวามโปรง่ใส เที�ยงธรรม พจิารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ เสมอืนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก  

ทั �งนี�กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานที�มสี่วนไดเ้สยี ในรายการนั �นจะไม่มสี่วนในการพจิารณาอนุมตั ิรวมทั �งจดัให ้    

มกีารปฏบิัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯอย่างเคร่งครดั สําหรบัรายการระหว่างกนัของบรษิัท บรษิทัย่อยและ

บริษัทร่วมในปี 2559 ได้เสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทรบัทราบแล้วเมื�อ             

เดอืนกุมภาพนัธ์ 2560  และบรษิทัไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดของรายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจําเป็น ไวใ้นรายงานประจําปี 

และแบบ (56-1) แลว้ 

การประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดไวล้่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั �งและมกีารประชุมพเิศษ

เพิ�มตามความจําเป็น โดยมกีารกาํหนดวาระการประชุมชดัเจน ล่วงหน้า และมวีาระการตดิตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ  

ซึ�งเลขานุการบรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม  ตามวาระที�ผ่านการพจิารณาร่วมกนัของประธานกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที�บรหิาร พรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา    

7 วนั เพื�อใหค้ณะกรรมการไดศ้กึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม   หากกรรมการท่านใดตอ้งการเสนอเรื�องเขา้

เป็นวาระการประชุมหรอืประสงคใ์หฝ้า่ยบรหิารรายงานความคบืหน้าเรื�องใดเรื�องหนึ�งเป็นการเฉพาะ กส็ามารถแจ้งความ

ประสงคไ์ดท้ี�ประธานกรรมการ หรอืเลขานุการบรษิทั  



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
111 

 
  

โดยปกตกิารประชุมกรรมการแต่ละคร ั �งใชเ้วลา 3-4 ชั �วโมง ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่าน

สามารถอภปิรายแสดงความคดิเหน็ และขอ้สงัเกตอย่างอสิระ คณะกรรมการเหน็วา่เพื�อป้องกนัขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทั

รั �วไหลโดยไม่มเีจตนา จงึใหฝ้า่ยบรหิารรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในการประชุมเดอืนใดที�ไม่มกีารประชุมก็ไม่ต้อง

รายงาน กรรมการอสิระและกรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิารไดม้กีารพบปะหรอืตดิต่อเพื�อแลกเปลี�ยนความคดิเหน็เกี�ยวกบัปญัหา

ต่างๆในการบรหิาร โดยไม่มฝีา่ยจดัการรว่มอยูด่ว้ยเป็นประจาํในทุกไตรมาส หากมปีระเดน็ที�เป็นขอ้สงัเกตห่วงใย กจ็ะแจง้

ขอ้กงัวลหรอืขอ้หว่งใยนั �น ต่อฝา่ยจดัการเพื�อดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขอย่างต่อเนื�อง  

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้าํหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั �ง เพื�อใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนผลงานปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานระหว่างปีที�ผ่าน

มา  เพื�อใหนํ้ามาปรบัปรงุและพฒันาการปฏบิตังิาน   

ในปี 2559 สบืเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่ที�เพิ�งเขา้รบัตําแหน่งจํานวน 8 ท่าน เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 

2559 ตามมตทิี�ประชุมวสิามญัผุถ้อืหุน้คร ั �งที� 1/2559  ดงันั �นจงึยกเวน้การประเมนิคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรรมการ

ตรวจสอบ  

ค่าตอบแทนกรรมการ    

บริษัทกําหนดนโยบาย ค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับ

อุตสาหกรรม  สูงเพยีงพอที�จะดงึดดูและรกัษากรรมการที�มีคุณสมบตัติามที�ต้องการ โดยไดร้บัค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบั

หน้าที�และความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมายเพิ�มขึ�น  

สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาผลการดาํเนินงาน  ของประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นไปตามหลกัการและนโยบาย

ที�คณะกรรมการกําหนดซึ�งเชื�อมโยงกบัการดําเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิัตงิาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้

คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทน  ที�เหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2559 ซึ�งบรษิทัไดจ้่ายใหแ้กก่รรมการ มรีายละเอยีดดงันี�  

ตาํแหน่ง 
อตัราค่าตอบแทน 

ต่อท่าน ปี 2558 

อตัราค่าตอบแทน 

ต่อท่าน ปี 2559 ( ปีที�เสนอ ) 

ประธานกรรมการ 400,000 400,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000 

กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 

กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 200,000 200,000 

กรรมการบรหิาร 200,000 200,000 

        หมายเหตุ : การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามอตัราค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ที�ไดร้บัอนุมตัจิากมตทิี�ประชุมสามญัประจาํปี 2559                          

                            ของบรษิทั เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 ที�อนุมตัใิหบ้รษิทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  โดยแบง่จ่ายเป็นรายไตรมาส 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการเขา้ใหม่ทุกคนจะไดร้บัการปฐมนิเทศเบื�องต้น จากประธานกรรมการ เกี�ยวกบัลกัษณะการดําเนินธุรกจิ 

ประวตัิและความเป็นมาของบรษิทั ที�ตั �งสํานักงานและสาขา วฒันธรรมองค์กร พร้อมรบัคําชี�แจงจากประธานเจ้าหน้าที�

บรหิารและเลขานุการบรษิทั เกี�ยวกบัโครงสรา้งองค์กร นโยบายการกํากบัดูแลกจิการ ระบบการควบคุมภายใน พรอ้ม

เอกสารประกอบ 
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คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพใน        

การปฏบิตัหิน้าที�ของคณะกรรมการบรษิทั   มนีโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการเขา้รว่มสมัมนาและเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรต่างๆ 

ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืสถาบนัอื�นๆ   ไม่ว่าจะเป็น

การพฒันาในส่วนของหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ หรอืแนวทางการบรหิารจดัการแนวใหม่  เพื�อใหก้รรมการ 

ทุกคนมกีารพฒันา และปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการนําความรูต่้างๆ มาปรบัใช้อย่างเหมาะสมเพื�อให ้   

มกีารปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื�อง และนําความรู้มาใช้ประโยชน์กบับริษัทต่อไปและในปี 2559 ได้สนับสนุน

กรรมการเขา้รว่มอมรม ดงันี� 
 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง หลกัสตูรที�อบรมปี 2559 

นางพิจิตรา   มหาพล กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1. Anti-Corruption The Practic Guide (ACPG) ปี2559 

2. New Auditor's Report : What's in it for you ? 

    ครั �งที�54/2559 

3. Audit Committee Forum  Stay on course :  

   Impairment of assets  ครั �งที� 55/2559 

นางสาวนราวดี  วนิชวฒันะ  กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

1. Audit Committee Forum  Stay on course : 

   Impairment of assets ครั �งที� 55/2559 

2. หลกัสตูร อบรมการตรวจสอบภายใน ปี2557 

นายสพุจน์   เพียรศิริ                กรรมการบริษทัและ

กรรมการบริหาร 

1. ทาํความเข้าใจร่าง TFRS9, TAS32, TFRS7, TFRIC16  

    และTFRIC19. รุ่นที 2/2559 

2. การจดัทาํงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบติั) 

3. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที�12(TAS) , ภาษีเงินได-้  

    (ปรบัปรงุปี 2557) 

 

แผนการสืบทอดงาน 

  คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององคก์รจะสะทอ้นออกมาจาก พนักงานผูป้ฏบิตัิงาน ความเจรญิเตบิโตที�ย ั �งยนื

ของบริษัท ขึ�นอยู่กับการสร้างบุคคลากรที�มีความสามารถเพื�อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั �ง รวมถึง

วฒันธรรมที�ดงีามขององคก์ร ต่อไปจากรุน่สู่รุ่น จงึไดม้อบนโยบายใหฝ้า่ยบรหิาร ใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารและ การพฒันา

ทรพัยากรบคุคล อยา่งมปีระสทิธภิาพ มทีศิทาง เพื�อบรรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคา่นิยมขององคก์ร 

บริษัท มีการคัดเลือกบุคลากรที�จะเข้ามารบัผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารที�สําคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและโปร่งใส เพื�อให้มั �นใจว่าบรษิทั ไดผ้ ูบ้รหิารที�มีความเป็นมอือาชพี มีความเป็นกลาง ไม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบั

การเมอืง มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรม และจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกจิสื�อของบรษิทัเป็นอย่างด ีทั �งนี� บรษิทัมกีารกาํหนด

แผนสบืทอดงาน ดงันี� 

1. ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

เมื�อตาํแหน่งผูบ้รหิารระดบั ประธานเจา้หน้าที�บรหิารว่างลงหรอืผูอ้ยูใ่นตาํแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ในตาํแหน่ง

ได ้บรษิัทจะมรีะบบการใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองเป็นผูร้กัษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมกีารสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที�บรษิัท กําหนด และต้องเป็นผู้ที�มีว ิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการทั �งคณะ เพื�อนําเสนอประธาน

กรรมการเป็นผูเ้สนอรายชื�อบุคคลที�สมควร เป็นกรรมการต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2. ผู้อาํนวยการ 

 เมื�อตาํแหน่งระดบัผูบ้รหิารตั �งแตผู่อ้าํนวยการขึ�นไปว่างลง หรอืผูอ้ยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ในตําแหน่งได ้

บรษิทัมกีารวางแผนการสบืทอดตาํแหน่งดงันี�  

1.วเิคราะหส์ถานการณ์การประกอบธุรกจิของบรษิทั ในดา้นกลยทุธ์ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตวั 

2.ประเมนิความพรอ้มของกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบรษิทัทั �งในระยะสั �นและระยะยาว 

3.กาํหนดแผนสรา้งความพรอ้มของกาํลงัคน โดยพฒันาพนกังานหรอืสรรหาพนกังานเพื�อเตรยีมทดแทนคนที�ลาออก 

4.สรา้งแผนสรรหาพนักงานและพฒันาฝึกอบรมไวล้่วงหน้า ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืลาออกก่อนเวลา 

5.  กําหนดความสามารถ ซึ�งหมายถงึ ความรู ้ทกัษะ บุคลกิภาพ และทศันคตทิี�พงึปรารถนาของพนกังานในตาํแหน่ง  

นั �นๆ และจดัทาํแผนพฒันาเป็นรายบุคคล 

6.  คดัเลอืก ประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนักงานเพื�อพจิารณาความเหมาะสม 

7.  ใชเ้ครื�องมอื KPI ในการทดสอบและประเมนิบคุลากร เพื�อวเิคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการแต่งตั �งคณะกรรมการชุดย่อยทั �งสิ�น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรหิาร โดยมกีารกาํหนดอาํนาจหน้าที�ไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัต่อไปนี� 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) 

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รบัการแต่งตั �งจากคณะกรรมการหรอืผู้ถือหุ้น   

สามารถใช้ดุลพนิิจของตนเองอย่างเป็นอสิระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรูค้วามชํานาญ

ทางการบญัชหีรอืการจดัการดา้นการเงนิที�เกี�ยวขอ้งตามขอ้กําหนดตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�สามารถอ่านและเขา้ใจพื�นฐานของ

งบการเงนิ 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี� 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง คณุสมบติั 

1 นางพิจิตรา มหาพล ประธานกรรการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน 

2 นางสาวนราวดี วนิชวฒันะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน 

3 นายศภุพงศ ์สุขสภา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบญัชีการเงิน 

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิ (รายไตรมาสและประจําปี) ที�ถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งของบรษิทั

อยา่งเพยีงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที�เหมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ รวมทั �ง

พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตั �ง โยกยา้ย    

เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื�นใด ที�รบัผดิชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการประเมนิความเสี�ยงการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 

4. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรพัย์ หรือ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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5. พจิารณาคดัเลอืกเพื�อเสนอแต่งตั �งบุคคลที�มีความเป็นอสิระเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั พรอ้มทั �งกําหนดค่าตอบแทน 

ประสานงานกบัผูส้อบบญัชเีกี�ยวกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการตรวจสอบ  ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญัหา    

ที�พบระหว่างการตรวจสอบ และประเดน็ที�ผูส้อบบญัชเีหน็ว่า   เป็นสาระสําคญั รวมทั �งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ี

โดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อย ปีละ 1 ครั �ง 

6. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน         

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทั �งเปิดเผยขอ้มูลในการเข้าทํารายการดงักล่าวอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้น ทั �งนี�เพื�อใหม้ั �นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัทํารายงานผลการกํากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัท        

ซึ�งรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี� 

• ความเหน็เกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั      

• ความเหน็เกี�ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 

• ความเหน็เกี�ยวกบัระบบบรหิารความเสี�ยงของบรษิทั     

• ความเหน็เกี�ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

• ความเหน็เกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

• ความเหน็เกี�ยวกบัรายงานที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

• ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้บจากการปฏบิตัหิน้าที�ตามกฎบตัร 

• รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั �วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรบัผิดชอบ         

ที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใน      

การปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยตรงและ

คณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

(2) คณะกรรมการบริหาร  ( Board of Executive Committees ) 

คณะกรรมการบรหิารมีอํานาจ หน้าที� และความรบัผดิชอบในการบริหารงานในเรื�องเกี�ยวกับการดําเนินงาน

ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทั กําหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน และอาํนาจการ

บรหิารต่าง ๆ ของบรษิทั หลกัเกณฑใ์นการดาํเนินธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ และแนวนโยบายที�ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั  เพื�อเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทพจิารณาและอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ    

รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัตามนโยบายที�คณะกรรมการกาํหนด  

• ณ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรหิาร มจีาํนวน 3 ทา่น ดงันี� 

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1. นายเทพชยั     แซ่หยอ่ง ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

2. นายสุพจน์      เพยีรศริ ิ กรรมการบรหิาร 

3. นายสริชิาย      ชนานํา กรรมการบรหิาร 

 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

  
115 

 
  

บทบาท หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ควบคมุดแูลกจิการ และกําหนดนโยบาย ทศิทางและกลยุทธ์ทางธุรกจิใหด้าํเนินการตามนโยบายและเป้าหมาย

ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั �งนําเสนอนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจและแผนงาน            

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

2. พจิารณาโครงสรา้งองคก์ร มอีาํนาจกาํหนดการบรหิารจดัการ โครงสรา้งเงนิเดอืนของบรษิทั รวมถงึการคดัเลอืก 

การฝึกอบรม การแต่งตั �ง การวา่จา้ง การโยกยา้ย การกาํหนดเงนิคา่จา้ง คา่ตอบแทน โบนสัพนกังานระดบัผูบ้รหิาร และการ

เลกิจา้งพนกังานของบรษิทั โดยอาจมอบหมายใหป้ระธานเจ้าหน้าที�บรหิารของบรษิทั เป็นผูม้อีาํนาจแทนบรษิทั ในการลง

นามในสญัญาจา้งแรงงาน 

3. พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินงานที�เป็นธุรกรรมตามปกตธุิรกจิของบรษิทั เช่น การจดัซื�อสนิคา้ การจดัซื�อลิขสทิธิ � 

การลงทุนในสนิทรพัย ์การทําธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคาร/สถาบนัการเงนิ ในเรื�องการเปิดบญัช ีการใหกู้ย้มืเงนิ การกูย้มื

เงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื�อ จํานํา จํานอง คํ�าประกนั และอื�นๆ รวมถงึการซื�อขายและจดทะเบยีน กรรมสทิธิ �ที�ดนิใดๆ      

เพื�อการดําเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงนิสําหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและสั �งการ              

ที�คณะกรรมการของบรษิทัอนุมตัแิลว้ 

4. กําหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ  และหลกัในการดําเนินธุรกจิใหส้อดคล้องกบัเป้าหมายที�ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั และใหม้อีํานาจควบคุมดแูลการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายธุรกจิ  แผนธุรกจิ  และ   

กลยทุธท์างธุรกจิที�คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัแิลว้ ซึ�งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เงื�อนไข กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

5. มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามธุรกจิ ซึ�งอยู่ภายใต้

กฎหมาย เงื�อนไข กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทั  เวน้แต่รายการที�คณะกรรมการบรหิาร อาจมคีวามขดัแยง้หรอืมสี่วน

ไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย  ซึ�งจะกระทาํไดต้่อเมื�อไดร้บัมตทิี�ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัที�มีกรรมการอสิระเข้าประชุมด้วยเท่านั �น  ส่วนรายการที�เกี�ยวโยงกนัและการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์        

ที�สาํคญัของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิปีฏบิตัติามที�ตลาดหลกัทรพัย ์และ กลต.กาํหนด 

6. พิจารณาผลกําไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล หรือเงินปนัผล ประจําปี            

เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาเรื�องอื�นๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ทั �งนี�การไดร้บัมอบหมายอํานาจดงักล่าว

ขา้งต้น ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที�ทําใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจาก

คณะกรรมการบรหิาร สามารถอนุมตัริายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อื�นใด  ตามที�ทาง กลต. กําหนด กับบรษิัทหรอืบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที�เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว ้  

อย่างไรก็ดี  การอนุมัติรายการที�มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวจะต้องดําเนินการตามประกาศของ      
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. เรื�องหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และการเปิดเผย
รายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษิทัจดทะเบยีน 

 
ทั �งนี� กรรมการบรหิารของบรษิทั อาจได้รบัการแต่งตั �ง หรอืถอดถอนโดยที�ประชุมคณะกรรมการ หรอืที�ประชุม       

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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9.3. การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

(1)  กรรมการอิสระ (Independent Director)  

      กรรมการอสิระ คอื กรรมการที�ไม่ไดบ้รหิารจดัการกจิการของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม มคีวามเป็นอสิระจาก       

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูบ้รหิารของบรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธ์อนัอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน

ทั �งนี�นิยามกรรมการอสิระของบรษิทัเท่ากบัขอ้กาํหนดขั �นตํ�าของสาํนักงาน กลต.และตลาดหลกัทรพัย ์ฯ  

คณุสมบติักรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสียงทั �งของบรษิัท บริษทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บริษทัที�

เกี�ยวขอ้ง ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั ทั �งนี�ใหน้ับรวมหุน้ที�ถอืโดยผูท้ี�เกี�ยวขอ้งตามมาตรา 258 

ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องกรรมการอสิระรายนั �น ๆ ดว้ย 

 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที�ปรกึษาดา้นอื�นใดที�ไดร้บัผลตอบแทน

ประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืของผูม้ ีอํานาจควบคุมของบรษิทั หรอืนิตบิุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง ทั �งนี�  ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการอสิระเคย

เป็นขา้ราชการ หรอืที�ปรกึษาของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

 

3. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางการคา้ ทางธุรกจิ ส่วนไดเ้สยีทาง การเงนิหรอืผลประโยชน์อื�นๆ 

ในการบรหิารจดัการ ทั �งในทางตรงหรอืทางออ้มกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื       

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน หรอืไม่เป็นหรอื   

เคยเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า      

2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง 

 

4. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฏหมายในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา 

คูส่มรส พี� น้อง และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�ไดร้บั     

การเสนอชื�อเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

 

5. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่ทาํการเป็นตวัแทนอยา่งเปิดเผยหรอือยา่งไม่เปิดเผยของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ใดซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่คนใดหรอืกลุ่มผูถ้อืหุน้ใดของบรษิทั 

 

6. กรรมการอสิระจะต้องทําหน้าที�และใช้วจิารณญาณของตน โดยไม่ได้รบัอทิธิพลจากกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูถ้ ือหุ้น    

รายใหญ่ของบรษิทั รวมทั �งบคุคลที�เกี�ยวขอ้งหรอืญาต ิ

 

7. กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็น ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที�มีนัย ผูม้ ีอํานาจควบคุม หรอื หุ้นส่วนผู้จดัการของนิตบุิคคล        

ที�เป็นสํานักงานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ           

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�     

ไดร้บัการแต่งตั �ง 
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8. กรรมการอสิระจะต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมาย      

ที�ปรกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ ซึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  ทั �งนี� ในกรณทีี�ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็น   

นิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง 

 

9. ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น

หุน้สว่นที�มนียัในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มบรหิารงาน ลุกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีส ิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพ          

อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนัียกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

 

10. กรรมการอสิระจะตอ้งไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

ทั �งนี� กรรมการอสิระตอ้งเป็นผูท้ ี�ผา่นกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ 

 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสุด 

บรษิทัตระหนกัว่า ธุรกจิสื�อของบรษิทั มคีวามสาํคญัต่อการชี�นําความคดิของสงัคม ดงันั �นบุคคลที�จะเป็นผูบ้รหิารหรอื

กรรมการของบรษิทั ต้องเป็นผู้ที�มีความเขา้ใจบทบาทหน้าที�ของการเป็นสื�อที�มีจรยิธรรมและยดึมั �นในจรรยาบรรณทาง

วชิาชพี  และจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื�อสามารถวางแนวนโยบายในการนําเสนอเนื�อหาอยา่งเป็นกลาง สรา้งสรรค์ ไม่บดิเบอืน  

จงึเหน็ว่าการคดัสรรบุคคลเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดงัสูงของบรษิทัเป็นเรื�องสําคญั จึงควรเป็นหน้าที�

โดยตรงของคณะกรรมการทั �งคณะ  

การสรรหากรรมการบริษทั 

บรษิทักําหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทําหน้าที�สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ทําหน้าที�เสนอชื�อ และเป็น         

ผู้พิจารณาคดัเลือกกรรมการซึ�งโครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยบุคคลที�มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั �งทาง         

ดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น เพศ อายุ เป็นตน้ โดยจะสรรหาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ โดยเฉพาะฐานขอ้มูล

กรรมการ (Director Pool) ตามเกณฑท์ี�ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฏหมาย หรอือาจจะกระทบต่อการดาํเนินธรุกจิของกลุ่มบรษิทั  

 

การแต่งตั �งกรรมการบรษิทัจะต้องผ่านการพจิารณาจากที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการ

อสิระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั �งกรรมการจะต้องผ่านมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ทั �งนี�

ขอ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี�  

(ก)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง  

(ข)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูเ่ลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล  

(ค) บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะ

พงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั �งในคร ั �งนั �น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รบัการเลอืกตั �งในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวน

กรรมการที�จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด  

ในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นทุกครั �ง ให้กรรมการจํานวนหนึ�งในสามของคณะกรรมการบรษิัททั �งหมด       

ตอ้งออกจากตาํแหน่ง โดยใหก้รรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่งก่อน อย่างไรกต็าม กรรมการที�ออก

จากตําแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลอืกเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีก็ได ้
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การสรรหาผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

สาํหรบัการสรรหาผูม้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร  คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาสรรหาและ

คดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที�บรษิัท กําหนด และต้องเป็นผู้ที�มีว ิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร เพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

 

9.4. การกาํกบัดแูลกิจการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

บรษิทัมนีโยบายการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกําหนดการปฏิบตัใินการทํารายการใหเ้ป็นไปตาม

ลกัษณะการดําเนินการคา้ปกตซิึ�งเกดิกบับุคคลภายนอกและกระทําอย่างยุตธิรรมตามราคาตลาด   ในกรณีที�ไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบราคากบับุคคลภายนอกไดท้ ั �ง  2 ฝา่ยจะร่วมกนัพจิารณาเพื�อกาํหนดอตัราค่าสนิคา้และบรกิารที�เหมาะสมต่อไป  

โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทํารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคา  
 

ในปี  2559 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย  มกีารทาํรายการระหว่างกนักบักจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  โดยมเีงื�อนไขตามราคา

ตลาด และสําหรับรายการระหว่างกันอื�นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทํารายการจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  สามารถดเูพิ�มเตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

9.5. การดแูลเรื�องการใช้ขอ้มูลภายใน  

การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน  

บรษิทักําหนดนโยบายการป้องกนัไม่ใหก้รรมการและผูบ้รหิารใช้ตําแหน่งหน้าที�เพื�อประโยชน์แก่ตนเองในทางที�     

มชิอบ ซึ�งเป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้รายอื�น หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 241 

แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดงันี� 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในไปเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลภายนอกหรอื

บคุคลที�ไม่มหีน้าที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทํารายงานทางการเงนิ หรอื ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งอื�น 

ระมดัระวงัเกี�ยวกับการซื�อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงนิ และหากมีการซื�อขายใน      

ช่วงระยะเวลาดงักล่าวตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัทนัท ี

การเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสีย    

คณะกรรมการบรษิทักําหนดแนวปฏบิตัใิหก้รรมการของบรษิทั บรษิทัย่อย และผู้บรหิาร เปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สยี

ของตนและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 และ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 2/2552 โดยกําหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารรายงานส่วนไดเ้สยี    

ของตนและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง ซึ�งบรษิทัไดป้ระกาศใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั �งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2552 ดงันี� 

1. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร จดัทํารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและบุคคลที�มคีวามเกี�ยวขอ้งอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั �ง จดัส่งใหเ้ลขานุการบรษิทั เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลที�มีความ

เกี�ยวขอ้ง พรอ้มสําหรบัการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื�อคณะกรรมการตอ้งพจิารณาธุรกรรมระหว่างบรษิทั กบักรรมการ 

และหรอื ผูบ้รหิารที�มีส่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกี�ยวขอ้ง ทั �งนี�เลขานุการบรษิทัจะสรุปรายงานส่วนไดเ้สยีของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร เสนอคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบปีละคร ั �ง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัรอบสิ�นปี  

2. ในกรณทีี�มกีารเปลี�ยนแปลงขอ้มลูสว่นไดเ้สยี ใหก้รรมการและผูบ้รหิาร ส่งรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนเอง

และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ใหเ้ลขานุการบรษิทั เพื�อรายงานคณะกรรมการบรษิทัภายใน 7 วนันบัจากที�มกีารเปลี�ยนแปลง 

ในปี 2559 มกีารรายงาน 1 ครั �ง และมไิดม้กีารทาํรายการที�มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั 
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การรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์ 

บรษิทัไดม้หีนงัสอืแจง้ใหค้ณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารทราบ ถงึภาระหน้าที�ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยตอ้งจดัสง่รายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั �งที�มกีารซื�อ ขาย โอน หรอืรบัหลกัทรพัย์ภายใน 3 

วนัทําการนับแต่วนัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย์นั �น และเลขานุการบรษิัทจะสรุปรายงานการถือครอง

หลกัทรพัยเ์สนอคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบปีละคร ั �ง ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัรอบสิ�นปี 

ในปี 2559 บรษิทัไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิาร รายงานการถอืครองหลกัทรพัยต์่อที�ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2560 

ทั �งนี� ในระหว่างปี 2559  ได้รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ โดยเปรยีบเทยีบ การเพิ�มขึ�น(ลดลง) ระหว่างวนัที�         

30 ธนัวาคม 2559 และวนัที� 13 มกราคม 2559 ดงันี�   

ชื�อ – นามสกลุ 

จาํนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมดุทะเบียน 
สดัส่วนการถือครองหุ้น 

NMG ณ.วนัที� 30 ธ.ค. 59 ณ 30 ธ.ค. 2559 ณ 13 ม.ค. 2559 
จาํนวนหุ้น

เพิ�ม(ลด) 

1. นายเทพชยั       แซ่หย่อง 10,000,000 10,000,000 - 0.25 

2.นางพจิติรา         มหาพล - - - - 

3.นางสาวนราวด ี   วนิชวฒันะ - - - - 

4.นายศุภพงศ ์       สขุสภา - - - - 

5.นายวฑิรู            พงึประเสรฐิ 150,000 150,000 - - 

6.นายสพุจน์          เพยีรศริ ิ 650,000 650,000 - 0.02 

7.นางสาวณฐัวรา    แสงวารนิทร ์ 300,000 300,000 - 0.01 

8.นายสริชิาย         ชนานํา 4,900 4,900 - - 

9.นายสภุวฒัน์       สงวนงาม - - - - 
 

    
หมายเหต ุ:   1. หุ้นที�เรยีกชาํระแลว้ ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2559  ของ NMG  เท่ากบั 4,067,639,262 หุน้  

2. จํานวนหุน้กรรมการที�แสดง รวมคู่สมรส (ถา้ม)ี   

   

   

9.6.  ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บรษิทั บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัช ีใหแ้ก่ บรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

ในรอบปีบญัชทีี�ผา่นมามจีํานวนเงนิรวม 3,560,000 บาท 

(2) ค่าบริการอื�น (non-audit fee)  

 บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มีการรบับรกิารอื�นจากสํานักงานสอบบัญชีที�ผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนักงานสอบบญัชทีี�ผูส้อบบญัชสีงักดั* ในรอบปีบญัชทีี�ผา่นมา 

หมายเหตุ : *บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนักงานสอบบญัชทีี�ผูส้อบบญัชสีงักดัใหร้วมถงึ 
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1.  คูส่มรสและบตุรที�ยงัตอ้งพึ�งพงิหรอือยูใ่นอุปการะของผูส้อบบญัช ี

2.  กิจการที�มีอํานาจควบคุมสํานักงานสอบบญัชี กิจการที�ถูกควบคุมโดยสํานักงานสอบบญัชีและกิจการที�อยู่ภายใต ้      

การควบคมุเดยีวกนักบัสาํนกังานสอบบญัช ีไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

3.  กจิการที�อยูภ่ายใตอ้ทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของสาํนกังานสอบบญัช ี

4.  หุน้สว่นหรอืเทยีบเท่าของสาํนักงานสอบบญัช ี

5.  คูส่มรสและบุตรที�ยงัตอ้งพึ�งพงิหรอือยูใ่นอุปการะของบุคคลตาม (4) 

6.  กจิการที�ผูส้อบบญัช ีบุคคลตาม (1) (4) หรอื (5) มอีาํนาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

9.7.  การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ  

 การเขา้ร่วมประชุม ในปี 2559 มีการประชุม ดงันี� 

ลาํดบั กรรมการ 

จาํนวนคร ั �งที�เข้าร่วมประชุม ต่อ 

/จาํนวนครั �งที�ประชุมนับจากวนัที�ดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 
นายเทพชยั แซ่หย่อง  

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

2 
นางพจิติรา มหาพล 

(แต่งตั �งวนัที� 27 เมษายน 2559) 
8/9 3/3 

3 
นางสาวนราวด ีวนิชวฒันะ 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 1/1 

4 
นายศุภพงศ์ สขุสภา 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 1/1 

5 
นายวฑิูร พงึประเสรฐิ 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

6 
นายสพุจน์ เพยีรศริ ิ

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

7 
นางสาวณฐัวรา แสงวารนิทร ์

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

8 
นายสริชิาย ชนานํา 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

9 
นายสุภวฒัน์ สงวนงาม 

(แต่งตั �งวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559) 
3/3 N/A 

หมายเหตุ : การประชมุคณะกรรมการบรษิทัในปี 2559 มทีั �งหมด 10 ครั �ง และคณะกรรมการตรวจสอบมทีั �งหมด 4 ครั �ง ทั �งนี� กรรมการส่วนใหญ่

ตามที�แสดงในรายงานนี� ได้รบัการแต่งตั �งทดแทนกรรมการเดมิที�ลาออกหรอืได้รบัแจง้จาก กลต. ใหยุ้ตกิารปฏิบตัิหน้าที� โดย ที�ประชุมวสิามญั   

ผูถ้ือหุ้นครั �งที�1/2559 เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559 มีมติแต่งตั �งกรรมการ 8 ท่าน  ลําดบัที� 1 และ ลําดบัที� 3- 9 ดงันั �นการเขา้ร่วมประชุมจึง      

เริ�มจากวนัที�ไดร้บัการแต่งตั �ง สําหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 และการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั �งที� 1/2559 

เมื�อวนัที� 7 พฤศจกิายน 2559 จงึยงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุในฐานะกรรมการของบรษืทั  

  

 ทั �งนี� บรษิทัไดม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชุมและ จดัเกบ็รายงานการประชุมที�ผา่นการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั

พรอ้มใหก้รรมการและผูเ้กี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

          นโยบายภาพรวม 

 คณะกรรมการบรษิทั และบรษิทัย่อย มคีวามมุ่งมั �นที�จะพฒันา เนชั �นกรุ๊ป ในฐานะสื�อคุณภาพ ใหเ้ตบิโตอย่างยั �งยนื 

และยนืหยดัอยู่บนหลกัการของการเป็นสื�อที�มีจรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อองค์กร สงัคม และสิ�งแวดล้อม ภายใต้

กฎหมายและกฎระเบยีบของเนชั �นกรุ๊ป  โดยคาํนึงถงึหลกัจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และหลกับรรษทัภบิาล ยดึถอืเรื�อง       

ความโปร่งใส (Corporate Governance: CG ) ในการบรหิารธุรกจิ และคาํนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholder) เพราะกลุ่ม

เนชั �น  ตระหนกัดว่ีา ธุรกจิสื�อนั �นเกี�ยวขอ้งกบัสงัคมอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะการนําเสนอเนื�อต่างๆ ของสื�อสิ�งพมิพ์ ทวี ีและ               

โชเชยีล มเีดยี ซึ�งมผีลต่อการรบัรูข้อ้มูลขา่วสารและความคดิของประชาชน  

 บรษิทั และกลุ่มได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีมาเป็นหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารงานให้เป็นไปอย่าง              

มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ทั �งยงัสนับสนุนผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม (ประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ พนกังาน ลูกคา้ 

ชุมชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม) จงึทาํใหเ้กดิการพฒันารอบดา้นและสรา้งความเตบิโตไปดว้ยกนัอยา่งยั �งยนื  

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ได้ยึดตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการทํางาน          

(Code of Conduct) ของบรษิทั และอา้งองิตามแนวทางการปฏบิตัขิองสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ       

ตลาดหลกัทรพัย ์ดงันี� 

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 เนชั �น กรุป๊ ดาํเนินธุรกจิเกี�ยวกบัสื�อสิ�งพมิพแ์ละสื�อที�ครบวงจร (Multimedia) ยดึมั �นการดําเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม

และซื�อสตัยส์จุรติ ยดึมั �นในการปฎบิตัติามสญัญาที�มต่ีอลูกคา้ ภายใต้กรอบ กตกิา ในการดาํเนินธุรกจิอย่างยุตธิรรมตามที�

กฎหมายกาํหนด มุ่งเน้นการใหค้วามสาํคญัในเรื�องการไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา รวมถงึการทําสญัญาทางธุรกจิการคา้

อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที�ดี ด้วยคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และ            

ขอ้พงึปฎบิตัใินการทาํงาน (Code of Conduct) ที�บรษิทัไดก้าํหนดไว ้สรปุไดด้งันี� 

1.1. ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า  ( ประกอบดว้ย ลูกคา้  เจา้หนี� คูแ่ขง่ทางการคา้ )  

ด้านคู่ค้า 

• หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทั รบั หรอืเรยีกรอ้งผลประโยชน์ หรอืเสนอ หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ   

ที�ไมส่จุรติในทางการคา้กบัคูค่า้ 

• ปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาต่างๆ อยา่งเครง่ครดั 

• มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้ 

• ปฏบิตัติามเงื�อนไขต่างๆ ที�มตี่อคูค่า้อยา่งเครง่ครดั กรณทีี�ไม่สามารถปฏบิตัติามเงื�อนไขได ้จะรบีแจ้งใหคู้่คา้ทราบ

ล่วงหน้า เพื�อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหา โดยใชห้ลกัการของความสมเหตุสมผล 

• ใหข้อ้มลูที�เป็นจรงิและถูกตอ้ง 

• สนบัสนุนและร่วมมอืกบัคูค่า้ในการผลติสนิคา้ที�มคีณุภาพและไดม้าตรฐาน 

• สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื�อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที�ม ี        

การเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

• รกัษาความลบัของคูค่า้ ไม่นําขอ้มลูมาใชเ้พื�อประโยชน์ตนเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยมชิอบ 
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ด้านคู่แข่งทางการค้า 

• ประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ดซีึ�งเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วกนั 

• ไม่ทําลายชื�อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ด้วยการกล่าวใหร้า้ยโดยปราศจากความจรงิ หลีกเลี�ยงวธิีการไม่สุจรติ     

เพื�อทาํลายคูแ่ขง่ขนั 

• ไม่แสวงหาขอ้มลูที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารที�ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจา้ง

ใหแ้ก่พนกังานของคูแ่ข่ง เป็นตน้ 

ด้านเจ้าหนี� 

• รกัษาดูแลและปฏบิตัติามเงื�อนไขที�มีต่อเจ้าหนี�โดยเครง่ครดั ทั �งในแง่การชําระคนื การดแูลหลกัทรพัยค์า้ประกนั 

และเงื�อนไขอื�นๆ รวมทั �งไม่ใช้เงนิทุนที�ได้จากการกู้ยมืเงนิไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงค์ในข้อตกลงที�ทํากับ      

ผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 

• รายงานฐานะทางการเงนิของบรษิทั ที�เป็นจรงิและถกูตอ้งแก่เจา้หนี�ดว้ยความซื�อสตัย ์

• รายงานเจา้หนี�ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัในสญัญา และรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว 

1.2 ความเป็นธรรมต่อพนักงาน  ( รายละเอยีดตามหวัขอ้ที� 4 เรื�องการปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม )  

1.3 ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น [ ระบุรายละเอยีดไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฎบิตัใินการทํางาน (Code of 

Conduct) และนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี] : 

• ปฏบิตัหิน้าที�ดว้ยความซื�อสตัยแ์ละเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายเพื�อประโยชน์สูงสุดโดยรวม รวมทั �งการตดัสนิใจ

ในการดาํเนนิการใดๆ  ดว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบเพื�อการเตบิโตของเนชั �นกรุ๊ป อย่างยั �งยนื 

• เปิดเผยขอ้มลู : รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของเนชั �นกรุ๊ปต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั สมํ�าเสมอ 

ตามความเป็นจรงิ 

• ไม่แสวงหาประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งโดยใชข้อ้มลูใดๆ ของเนชั �น กรุ๊ปที�ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

1.4 ความเป็นธรรมต่อประชาชนทั �วไป  :  

 ในการนําเสนอขา่วสาร บรษิทั ไดต้ ั �งปณธิานที�จะเป็นสื�อซึ�งใหค้วามรูเ้พิ�มทกัษะที�เป็นสาระประโยชน์ และมผีลกระทบ

ต่อชวีติประจาํวนัสู่ประชาชน รวมถงึสง่เสรมิใหป้ระชาชนมคีวามรูเ้ท่าทนัต่อผูค้นและสถานการณ์ต่างๆ ที�เกดิขึ�น   

 นอกจากนี� บรษิทั ยงัเน้นการทําหน้าที�ส ื�อสารมวลชนที�มีจรยิธรรม การนําเสนอข่าวที�ตรงไปตรงมา เป็นกลาง        

ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความเป็นธรรมและคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมกับผู้ที�ได้รบัผลกระทบจากการนําเสนอข่าว            

โดยใหค้วามเป็นธรรมแก่ฝา่ยที�ถูกพาดพงิ และทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั และผลติรายการโทรทศัน์เพื�อสงัคม ผ่านทางดจิทิลั  

ทวี ี2 ชอ่ง ของในเครอืบรษิทั คอื ชอ่ง NOW26  และ  Nation TV 22  รายละเอยีดในหวัขอ้การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม (หน้า128)    

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั �น 

 เนชั �น กรุ๊ป ตระหนักเป็นอย่างดวี่า การทุจรติและคอรร์ปัชั �นส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิ สงัคม และ

ความมั �นคงของประเทศ  ดงันั �น คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ําหนดเรื�องการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชั �นไวเ้ป็นส่วนหนึ�งใน 

“นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี ” และ คู่มือจริยธรรมธรุกิจและข้อพึงปฎิบติัในการทาํงาน (Code of Conduct)                  

ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคนข่าวของเครือเนชั �นกรุ๊ป หรอืที�เรยีกกว่า      

“Nation Way”   เชน่ ขอ้กาํหนด การหา้มรบัของรางวลัที�มมีูลค่า และการรบัสนิบน เงนิพเิศษใดๆ เพื�อจา้งใหนํ้าเสนอข่าว 

และหา้มมใิหพ้นักงานเรยีกหรอืรบัประโยชน์หรอืทรพัย์สนิใดๆ ที�ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏบิตัิ หรอืละเว้นการปฏบิตัิหน้าที�

ในทางมชิอบ หรอือาจทาํใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม  เป็นตน้ 
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 รวมทั �งใหพ้นักงานละเวน้การเสนอ หรอืใหป้ระโยชน์ หรอืทรพัยส์นิใดแก่บคุคลภายนอกเพื�อจูงใจใหผู้น้ั �นกระทํา หรอื

ละเวน้การกระทาํใดที�ผดิกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อตาํแหน่งหน้าที�ของตน เป็นตน้  

 นอกจากนี�  บรษิทั และบรษิัทในเครอืเนชั �น กรุ๊ป ได้เล็งเหน็ถงึความสําคญัของการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �น         

จงึเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �นกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) และในฐานะสื�อสารมวลชน เนชั �น กรุ๊ป ไดเ้ป็นสื�อกลางในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์รณรงคก์ารต่อตา้น

การทุจรติคอรร์ปัชั �นใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อกระตุน้จติสํานึกใหอ้งคก์รทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �นในสงัคมไทย โดยในปี 2559 บรษิทัได้จดัอบรมใหค้วามรู้ ในหวัข้อ “จรยิธรรมใน          

การดําเนินธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงาน (Code of conduct)” เพื�อเน้นยํ�าหลกัจรยิธรรมและสรา้งจติสาํนึกที�ดใีน     

การปฏบิตังิาน ใหก้บัพนกังานระดบัผูจ้ดัการขึ�นไป  

ทั �งนี� นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น แนวทางในการต่อตา้นการทุจรติคอรป์ชั �น การเผยแพร่นโยบายการต่อต้าน

การคอร์รปัชั �น สามารถดูรายละเอยีดจากหวัขอ้รายงานการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีหวัขอ้จรยิธรรมของ

คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน เรื�องนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชั �น (หน้า102) และการแจ้งเรื�องร้องเรียนและ

ขอ้เสนอแนะกระบวนการดําเนินการเมื�อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน และมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (สามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้ 

กระบวนการดาํเนินการเมื�อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน หน้า 106) 

 นอกจากนี� "เนชั �น กรุป๊" ยงัจบัมอื "สถาบนัไทยพฒัน์" เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื�อประเทศไทย  หรือ 

เครือข่าย  PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ผลกัดนัการต่อตา้นการทุจรติในระดบัองคก์ร       

วางเป้าขยายสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดบัอุตสาหกรรม พร้อมนําร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื�อ ด้วยการ

ดาํเนนิงานใน 3 ข ั �นตอน คอื 

 "ให้คาํม ั �น" ดว้ยถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผูบ้รหิาร รวมทั �งตวัอย่างหรอืรปูธรรมของการดําเนินการที�

เกี�ยวกบัการต่อตา้นการทจุรติของฝา่ยบรหิาร  

 "ลงมือทาํ" คอืการแปลงคํามั �นขององคก์รไปสู่การปฏบิตัิ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที�ใช ้      

ในการป้องกนัและตรวจพบทุจรติ  และ 

 "ขยายวง" ดว้ยการผลกัดนัใหหุ้น้ส่วนหรอืคู่คา้ทางธุรกจิ ดาํเนินนโยบายและแนวปฏบิตัทิ ี�จะไม่มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบั

การทุจรติอ้างองิตามหลักการและแนวปฏบิตัิที�แนะนําโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื�อความโปร่งใส

นานาชาต ิโดยมบีรษิทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ คอนซลัติ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นที�ปรกึษาเครอืขา่ย 

 โดยระยะสั �น บรษิทั ดําเนินการโครงการนําร่อง "ความริเริ�มสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื�อ หรือ 

MITI (Media Industries Transparency Initiative) เพื�อส่งเสรมิใหเ้กดิการเปิดกวา้งและการบรหิารสื�ออย่างรบัผดิชอบ 

ตรวจสอบได ้ซึ�งจะนําไปสูก่ารสรา้งมาตรฐานความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลในอุตสาหกรรมสื�อที�สงัคมใหค้วามเชื�อถอื

และเป็นที�ยอมรบัจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 เนชั �น กรุป๊ ใหค้วามสาํคญัในการเคารพสทิธมินุษยชน โดยแบง่เป็นภายใน-ภายนอกองคก์ร ดงันี� 

 ภายในองคก์ร ไดก้ําหนดไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฎบิตัิในการทํางาน (Code of Conduct) ว่าดว้ย         

ความรบัผดิชอบต่อพนักงานที�จะต้องปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยปจัเจกชน และศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย ์โดยบรษิทัจะ         

ไม่ทาํการใดๆ ที�เป็นการละเมดิสทิธหิรอืคกุคามไม่ว่าทางกาย วาจา หรอืการกระทําต่อผูอ้ ื�นบนพื�นฐานของเชื�อชาต ิศาสนา 

อาย ุความพกิารทางรา่งกายและจติใจ หรอืกดขี�ขม่เหงในทุกรปูแบบ  

 นอกจากนี�บริษัท ยังสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ�งใน          

การพฒันาองคก์รใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าอยา่งต่อเนื�องและยั �งยนืรว่มกนั  
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 ภายนอกองคก์ร ไม่นําเสนอข่าวสารที�ละเมดิศกัดิ �ศรคีวามเป็นมนุษย์ของบุคคลที�ตกเป็นข่าว และใหค้วามสําคญั      

เป็นอย่างยิ�งต่อการคุม้ครองและเคร่งครดัต่อสทิธิมนุษยชนของ เดก็ สตร ีและผูด้อ้ยโอกาส ตามคู่มอืหลกัจรยิธรรมของ     

คนขา่ว Nation Way ที�ใหน้กัขา่วของบรษิทัและเครอืเนชั �นกรุ๊ปถอืปฏบิตั ิ

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม   

 บริษัท ตระหนักดีว่าทรพัยากรมนุษย์เป็นสิ�งที�มีคุณค่าที�สุด และเป็นปจัจัยสําคัญที�นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ            

จึงมุ ่งมั �นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั �งด้านร่างกายและจิตใจ และ           

สรา้งบรรยากาศการทาํงานที�ด ีส่งเสรมิการทาํงานเป็นทมี เพื�อสรา้งความมั �นใจใหพ้นักงาน สนับสนุนและใหค้วามสาํคญักบั       

การพฒันาพนักงานและการดูแลในเรื�องของสวสัดกิารแรงงาน ในการจดัระบบค่าจ้างและสวสัดกิารใหก้บัพนักงานดว้ย   

ความเหมาะสม และยงัครอบคลุมถงึการลาหยดุในกรณต่ีางๆ  

 มกีองทุนสาํรองเลี�ยงชพี เงนิช่วยเหลอืบุตร เงนิยมืฉุกเฉิน ค่าเคร ื�องแต่งกาย ค่ารกัษาพยาบาล เบี�ยเลี�ยง ค่าใชจ่้าย         

ในการเดินทาง รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นไปตามข้อกําหนดและ

มาตรฐานสากล โดยรายละเอยีดเกี�ยวกบัการใหส้วสัดกิาร และการจดัฝึกอบรมเพื�อพฒันาคุณภาพของพนักงาน สามารถ         

ดรูายละเอยีดไดจ้ากหวัขอ้รายงานการปฎิบตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ีหวัขอ้ จรยิธรรมว่าดว้ยความรบัผดิชอบ         

ต่อพนักงาน (หน้า 103) 

5. ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บรษิทัมคีวามมุ่งมั �นในการสรา้งความพงึพอใจและความมั �นใจใหก้บัลูกคา้และประชาชนที�จะไดร้บัขา่วสาร ผลติภณัฑ ์

และบรกิารที�ดมีคีุณภาพ ในระดบัราคาที�เหมาะสมและยุติธรรม ดงัที�ไดก้ําหนดในจรยิธรรมว่าดว้ยความสมัพนัธ์กบัลูกคา้    

ในคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฎบิตัใินการทาํงาน (Code of Conduct) ของบรษิทั  

6. การดแูลและรกัษาสิ�งแวดล้อม 

 เนชั �น กรุ๊ป มคีวามห่วงใยถงึคุณภาพชีวติและการบรโิภคข่าวสารของคนไทย จึงใหค้วามสําคญัอย่างยิ�งในเรื�อง          

การเสนอข่าวสารที�มีคุณภาพและมปีระโยชน์ต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยไดป้ลูกจติสํานึกเกี�ยวกบัการรกัษาสิ�งแวดลอ้ม    

ทั �งภายในและภายนอกองคก์ร ตามคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฎบิตัใินการทาํงาน (Code of Conduct) ของบรษิทั อาทเิช่น 

• การส่งเสรมิและเป็นสื�อกลางรณรงค์ใหก้บัภาครฐัและองค์กรต่างๆ เพื�อประชาสมัพนัธ์เผยแผ่ให้ประชาชนให้

ความสาํคญัต่อการอนุรกัษ์รกัษาสิ�งแวดลอ้มของประเทศและของโลก ผา่นสื�อต่างๆ ของกลุ่มบรษิทัอย่างต่อเนื�อง

ตลอดมา อาทเิช่น การรณรงค์อนุรกัษ์พลงังาน การรณรงคช์่วยกนัรกัษาป่า การรณรงคค์วบคุมมลพษิทางอากาศ 

รณรงคร์กัษาธรรมชาตใินทะเล การประชาสมัพนัธ์เรื�องการทิ�งขยะใหถ้กูวธิ ีและการอนุรกัษ์แหล่งนํ�า และการรูจ้กั

ใชนํ้�าอยา่งประหยดั เป็นตน้ 

• รณรงค์ใหพ้นักงานภายในองค์กรใช้ทรพัยากรอย่างรูคุ้ณค่าและมีประสิทธภิาพ ผ่านการสื�อสารภายในองค์กร     

และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และดูแลสิ�งแวดล้อมให้น่าอยู่                

โดยผา่นกจิกรรม อาท ิ 

1) การลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลทางธุ รกิจในรูปแบบของ                        

สื�ออเิลก็ทรอนิกส ์และก่อใหเ้กดิความสะดวกในการสบืคน้  นํากระดาษเหลอืใชม้า Reuse เพื�อลดตน้ทุน    

การใชก้ระดาษ ถอืเป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยใหก้บับรษิทั และเป็นการช่วยลดภาวะโลกรอ้นอกีทางหนึ�ง 

2) รณรงคเ์ร ื�องการใชนํ้�าและไฟฟ้าอย่างประหยดั เช่น ปิดไฟในช่วงเวลาพกัเที�ยง หรอืปิดหน้าจอคอมพวิเตอร ์  

ในช่วงเวลาที�ไมไ่ดใ้ชง้าน 

3) บรษิทัจดักจิกรรม 5 ส. โดยจดัเกบ็โต๊ะทาํงาน และสถานที� ใหส้ะอาด เป็นระเบยีบ ทุกเดอืน 

4) สนับสนุนให้พนักงานเนชั �น กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดูแลสิ�งแวดล้อม และอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานที�บรษิทั และองคก์รอื�นๆ จดัขึ�น 
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7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม และกิจกรรมเพื�อสงัคม 

 นอกจากการดาํเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคมแลว้ เนชั �น กรุ๊ปไดต้ระหนักถงึการช่วยเหลอืและรว่มกนั

ดแูลพฒันาสงัคม โดยไดด้าํเนินโครงการกจิกรรมเพื�อสงัคม ที�สอดคลอ้งกบัธุรกจิขององคก์รอย่างต่อเนื�องมาตลอดระยะเวลา 

46 ปี  อาท ิเช่น  

1) โครงการแทนคุณแผ่นดนิ เป็นการมอบรางวลั “คนดแีทนคุณแผ่นดนิ” ใหก้บัคนดทีุกจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน 

วตัถุประสงค ์เพื�อเชดิช ูยกย่อง และใหคุ้ณคา่แก่บุคคลที�ประกอบคุณงามความดแีก่ประเทศชาต ิใหเ้กดิการทาํด ี   

ในสงัคมอยา่งต่อเนื�อง และเป็นแบบอยา่งใหค้นในสงัคมไดต้ระหนักถงึความสาํคญัในการประกอบคณุงามความด ี

ซึ�งถือเป็นการส่งเสรมิและพฒันาทรพัยากรมนุษย์ที�คุ ้มค่าและยั �งยนื จนถงึปี 2559 บรษิทัไดจ้ดัมอบรางวลั

ต่อเนื�องมาเป็นปีที� 10 รวมผูท้ี�ไดร้บัรางวลัคนดแีทนคณุแผ่นดนิ ทั �งสิ�น 674 คน และตั �งแต่ปี 2557–2559 บรษิทั

ไดนํ้าชวีประวตัิและแนวทางการดาํเนินชวีติของผูท้ี�ไดร้บัรางวลัแทนคุณแผ่นดนิ มาถ่ายทอดในรปูแบบรายการ

โทรทศัน์ภายใต้ชื�อ "รายการแทนคุณแผ่นดนิ" ทางช่องทีวดีจิิทลั NOW26 เพื�อเป็นแบบอย่าง และสรา้ง         

แรงบนัดาลใจใหแ้ก่คนในสงัคมรว่มทาํความดตี่อไป 

2) กจิกรรมเพื�อการศึกษา เช่น โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลยั ที� Nation TV22 ร่วมกบัเครอืสหพฒัน์             

จดัทบทวนบทเรยีนกบันกัเรยีนที�เตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยัประมาณ 700 แห่ง รวม 77 จงัหวดั โดยจดัต่อเนื�อง

เป็นปีที� 19 

3) กจิกรรมดา้นบนัเทงิ เช่น กจิกรรม คมชดัลกึ อวอรด์ รางวลัแหง่คุณภาพ ที�มอบใหก้บับุคคลในวงการบนัเทิง        

ทั �งเบื�องหน้าและเบื�องหลัง ด้วยหวังว่าจะเป็นเวทีที�ส่งเสริมและเป็นกําลังใจแก่บุคลากรในแวดวงบันเทิง              

ไดส้รา้งสรรคแ์ละผลติผลงานที�มคุีณภาพ ตลอดจนก้าวไปสู่การกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาที�ดแีละสรา้งมาตรฐาน

ใหก้บัวงการบนัเทงิไทย โดยไม่คาํนึงถงึกระแสนิยมหรอืสงักดั โดยไดจ้ดัต่อเนื�องมาเป็นปีที� 14 

4) โครงการ “Nation Bike Thailand 2016” โดย Nation TV22 ไดเ้ล็งเหน็ถงึคุณประโยชน์มหาศาลจากการป ั �น

จกัรยาน ทั �งในด้านการสร้างเสรมิสุขภาพ การสรา้งการมีส่วนร่วมในหมู่คณะในชุมชนโดยนับเป็นกิจกรรม         

ที�ทุกภาคสว่นสามารถรว่มใสใ่จสิ�งแวดลอ้ม และร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม  

5) มูลนิธิเนชั �น จัดตั �งขึ�นเพื�อช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาทั �วไป และสนับสนุนทุน         

เพื�อการศึกษาวจิัย ความรู้ดา้นวชิาชีพและสื�อสารมวลชน ตลอดจนการบรจิาคให้องค์กรสาธารณสุข รวมทั �ง       

ทํากจิกรรมทางสงัคมทั �งหลาย เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากอคัคภียั อุทกภยั วาตภยั และแผ่นดนิไหว 

รวมถงึภยัธรรมชาต ิอื�นๆ 

6) โครงการ NOW26 ตลาดนดัพอเพยีง เกดิขึ�นเพื�อรว่มสบืสานแนวทางพระราชดาํร ิพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที� 9 และตามปณธิานของเนชั �น กรุ๊ป ในการร่วมเป็นส่วนหนึ�งของการดแูลสงัคม 

และรว่มแกป้ญัหาวกิฤตการณ์ต่างๆ ของชาต ิในเดอืนธนัวาคม 2559 เครอืเนชั �นฯ นําโดย  NOW26  เปิดตลาด

นดัพอเพยีงบนพื�นที�ใจกลางสยามสแควร ์ณ สตดูโิอ  NOW@Siam เชญิเครอืขา่ยชาวนา ที�ประสบปญัหาขา้วลน้

ตลาด มาจําหน่ายสนิคา้ และผลิตผลทางการเกษตร เพื�อเป็นการส่งเสรมิให้ชาวนามีพื�นที�จําหน่ายตรงสู่มือ

ผูบ้รโิภคโดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลางพรอ้มกนันั �น ได้เชญิหน่วยงานที�เกี�ยวเนื�องกบัพระราชดาํรเิช่นโครงการดอย

คาํ ดอยตุง มูลนิธศิลิปาชพี โครงการพลงัปญัญา ในสํานักงานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรยิ ์เป็นต้น เขา้ร่วม

กจิกรรมตลาดนดัพอเพยีงเป็นเวลา 3 วนั งานดงักล่าวไดร้บัความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และสามารถ

สรา้งยอดขายไดก้วา่ 1.6 ลา้นบาท 

7) โครงการ Smile Library ปี 3 มอบหนังสอื มอบความรู ้สู่โรงเรยีน เป็นโครงการที�บรษิทั เนชั �น อนิเตอรเ์นชั �น   

เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (ซึ�งเป็นบริษัทย่อย) ได้จัดทําร่วมกับพนัธมิตรทั �งบุคคลธรรมดา  และ

บรษิทัเอกชน รวมมากกว่า 30 องคก์ร ส่งมอบความรูแ้ละสื�อการศกึษาไปยงัเยาวชนที�อยู่ในชนบท เพื�อเปิดโลก
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ใบเลก็ของเยาวชนที�ดอ้ยโอกาสใหม้คีวามรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการมากยิ�งขึ�น โดยปี 2559 พนัธมติร

และบรษิทั ไดร้่วมกนัจดัส่งหนังสอืไปยงัโรงเรยีนรวมถงึ 100 โรงเรยีนทั �วประเทศ เป็นจํานวนหนังสอืมากกว่า

หนึ�งแสนเล่ม ผูท้ี�ร่วมโครงการ อาทเิช่น บรษิทั เป๊ปซี�-โคล่า (ไทย) เทรดดิ�ง จํากดั, บรษิทั ยูเซ็น โลจสิตกิส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั, บรษิทั นโีอคอสเมด จาํกดั, บรษิทั นํ�าตาครบรุ ีจาํกดั (มหาชน), โรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นตน้ 

8. การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

 จากการดาํเนินงานที�มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดเ้สยีเนชั �น กรุ๊ป มคีวามมุ่งมั �นที�จะพฒันา

สื�อของเครอืให้ก้าวทนัเทคโนโลยสีมยัใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื�อพฒันาธุรกิจขององค์กร โดยบรษิัทได้นํานวัตกรรมใหม่ๆ           

มาใชก้บัสื�อของเครอืเนชั �น กรุ๊ป อยา่งต่อเนื�อง เช่น  

1) โดรน (Nation Drone)  เป็นเทคโนโลยใีหมท่ี�เนชั �น กรุ๊ป นํามาใชใ้นการตดิกลอ้งเพื�อบนัทกึภาพจากมุมสูง และ     

ใชใ้นพื�นที�ที�ยากต่อการเขา้ถงึขอ้มูลของเจ้าหน้าที� ทําใหส้ามารถบนัทกึภาพและนําเสนอขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเรว็  

ทนัเหตุการณ์  รวมถึงการลดความเสี�ยง ของการใช้ทรพัยากรบุคคล หรือนักข่าวภาคสนามอันเป็นหนึ�งใน              

ผูม้สีว่นไดเ้สยีสาํคญัของบรษิทั ที�จะตอ้งเขา้ไปในพื�นที�เส ี�ยงอนัตราย 

2) การใชก้ระดาษถนอมสายตา (Green Read) ซึ�งเป็นนวตักรรมเพื�อสขุภาพสายตาผูอ้่านโดยในส่วนของธุรกจิการ

จดัพมิพห์นังสอืที�บรษิทัในกลุ่มเนชั �น กรุ๊ป ดําเนินการนั �น บรษิทัไดใ้หค้วามสําคญัดว้ยการใชก้ระดาษถนอม

สายตาที�มเีนื�อกระดาษสเีหลอืงนวล และผวิหน้าที�ออกแบบพเิศษทําใหช้่วยลดแสงสะทอ้นเขา้สู่ดวงตา ช่วยให้

รูส้กึสบายตาและอา่นหนงัสอืไดน้านยิ�งขึ�น  

 นอกจากนั �น หนังสอืของเนชั �น กรุ๊ป ในปจัจุบนัล้วนพมิพ์ด้วยหมกึ Vegetable Ink ที�สกดัมาจากวตัถุดบิตาม

ธรรมชาต ิเป็นมติรต่อสิ�งแวดลอ้ม ไม่มสี่วนผสมของสารเคมปีระเภทโซเวน็หรอืเบนซนี หรอืสารตกคา้ง ประเภทสารตะกั �ว 

สารปรอท หรอืสารหนู ซึ�งเป็นสารเคมอีนัตรายก่อใหเ้กดิโรครา้ย 

9. การเสวนาโตะ๊กลม พฒันาแรงงาน 

 บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) รว่มกบั  สถานเอกอคัรราชทูตญี�ปุ่นประจําประเทศไทย องคก์รความ

รว่มมอืระหว่างประเทศแห่งญี�ปุน่ JICA เวทเีสวนาโต๊ะกลม เรื�อง ”ขอ้รเิริ�มการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องไทย-ญี�ปุ่น"  หรอื  

2nd Round Table Conference on Human Resources Development เมื�อ 20 ม.ิย.2559 ณ โรงแรมเวสทนิ แกรนด ์

สขุมุวทิ กรงุเทพฯ  โดยมคีณุสทุธชิยั หยุ่น ที�ปรกึษากองบรรณาธกิารเครอืเนชั �นเป็นผูด้าํเนินรายการ 

10. โครงการสมันา 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC 

 บรษิทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) จดัสมันาแนวทางขบัเคลื�อนเศรษฐกจิ มนีายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์ 

รองนายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นองค์ปฐกถา ซึ�งงานสัมมนาครั �งแรกจะเริ�มต้น ในวันที� 11 กุมภาพันธ์ 2559                

ที�กรุงเทพฯ โดยพรอ้มดว้ยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคม  หลังจากนั �น กจ็ะเดนิสายจดัสมัมนาลงไปในพื�นที�เขตเศรษฐกจิต่างๆ  อกี10 ครั �ง ตลอดทั �งปี 2559  

ไดแ้ก่  ที�จงัหวดัตากในวนัที� 11มนีาคม 59, จงัหวดัสระแกว้ในวนัที� 25 มนีาคม 59, จงัหวดัมุกดาหารในวนัที�13 พฤษภาคม 

59, จงัหวดัสงขลาในวนัที� 27 พฤษภาคม 59,  จงัหวดันครพนมในวนัที�  10 มถุินายน 59, จงัหวดัตราดในวนัที� 24 มถิุนายน  

59, ในจงัหวดัเชยีงรายจดัขึ�นในวนัที�15 กรกฎาคม 59, จงัหวดัหนองคายจดัขึ�นในวนัที� 29 กรกฎาคม 59,จงัหวดักาญจนบุรี

จดัขึ�นในวนัที� 19 สงิหาคม 59 และปิดทา้ยที�จงัหวดันราธวิาสในวนัที� 2 กนัยายน 2559   

11. สมัมนา 100 CEOs Survey” 

คุณดวงกมล โชตะนา ประธานเจา้หน้าที�บรหิารเนชั �นกรุ๊ป และ คุณอุไรพร ชลสริริุ่งสกุล ประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร 

บรษิทั มายรมั ร่วมแถลงข่าว ผลสาํรวจความคดิเหน็ของผูบ้รหิารองคก์รธุรกจิชั �นนํา 100 คน ในหลากหลายมติปิระมวลผล

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั ที�สตดูโิอ NOW 26 สยามสแควร ์
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12. สมัมนา "ความท้าทายต่อการพฒันาอย่างยั �งยืนของเอเชีย 

นายสทุธชิยั หยุ่น ที�ปรกึษาเครอืเนชั �น  ผูด้าํเนินรายการในงานสมัมนา หวัขอ้“ความทา้ทายต่อการพฒันาอยา่งยั �งยนื

ของเอเชยี” ซึ�งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 8 มถิุนายน 2559  โดยสถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รว่มกบัมลูนิธมิ ั �นพฒันา 

สาํนักงานสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ และมลูนิธ ิปิดทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดาํร ิจดัการประชุมวชิาการ 

ความท้าทายต่อการพฒันาอย่างยั �งยนืของเอเชยี เพื�อเป็นเวทเีผยแพร่ งานพฒันาอย่างยั �งยนืตามแนวพระราชดําริ ใน

รปูแบบการประชุมวชิาการนานาชาต ิ 

13. โครงการ ส่งนํ�าใจถึงผู้ประสบภยัภาคใต ้

เครอืเนชั �น นสพ.กรุงเทพธุรกจิ คม ชดั ลกึ The Nation สถานีโทรทศัน์ NOW26 เนชั �น ทวี ีขอเชญิคนไทยรว่มส่ง

นํ�าใจสูช่าวใตท้ี�ประสบอุทกภยั บรจิาคเครื�องอุปโภค บรโิภค ยา ฯลฯ ที�สตดูโิอ NOW@SIAM สถานีโทรทศัน์ดจิทิลั NOW26 

สยามสแควร ์ซ. 7 และที�อาคารมหาวทิยาลยัเนชั �น บางนา ชั �น 1  

ทั �งนี�ไดม้พีี�น้องประชาชนหลั �งไหลบรจิาคขา้วของสู่ชาวใต้ ซึ�งทางเนชั �น กรุ๊ป ไดส้่งขา้วของที�มีผูม้าร่วมบรจิาคช่วย

พื�นที�นํ�าท่วมผ่านเครอืข่ายต่างๆ ด้วยมุ่งหวงัใหส้ิ�งของเหล่านั �นถงึพื�นที�เดอืดรอ้นทนัท่วงท ีเพราะอุทกภยัครั �งนี�กนิพื�นที�

หลายจงัหวดั เครอืข่ายที�ร่วมกระจายสิ�งของไปยงัผู้ประสบอุทกภยัได้แก่ ศูนย์อํานวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัใน

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ กองทพับก กลุ่มอาสาดุสิตกู้ภยันคร สมาพนัธ์จิตอาสาภาคใต้ มูลนิธิทีวบีูรพาสมาคม

ธรรมศาสตร ์จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึ�งรว่มกบัสหทยัมลูนิธ ิกลุ่มโอเคเนชั �น ชมรมออฟโรดไทยใจรกัษ์แผน่ดนิและกอ. รมน. 

ขณะที�การขนส่งก็มีทั �งรถส่งหนังสือพิมพ์เครือเนชั �น สายการบินนกแอร์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย               

ซึ�งไดช่้วยเหลอืขนส่งใหโ้ดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ย 

ทั �งนี� ศูนย์อํานวยการช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในภาคใต้ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ไดส้่งมอบสิ�งของใหช้าวบ้าน     

ในพื�นที�นครศรธีรรมราช ประกอบดว้ยอ.หวัไทร ที�ต.เกาะเพชร, ต.กรุงชงิ อ.นบพตํิา, ต.เครง็ ต.ชะอวด อ.ชะอวด, อ.เชยีรใหญ่ 

ต.แม่เจ้าอยู่ห ัว ต.การะเกด ต.เสือหึง ต.ปากพนัง ต.เกาะทวด ต.บางจาก ต.คลองกระบือ ต.ป่าระกํา ต.คลองน้อย            

อ.ท่าศาลา, ต.โมคลาน ต.ดอนตะโก ต.โพธิ �ทองต.ไทยบุร ีต.หวัตะพาน อ.สชิล, ต.เทพราช ต.เขาน้อย อ.เมอืง, ต.ปากพนู   

ต.ท่าทรพัย์ ต.ในเมอืง ต.ท่าเรอื อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ ต.สวนหลวง อ.ทุ่งใหญ่, ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งสง, ต.นาหลวงเสน และส่งที�    

จ. สรุาษฎรธ์านี อ.ไชยา อ.พนุพนิ 

กลุ่มอาสาดสุติ เครอืข่ายสาํคญัในการลําเลยีงสิ�งของ กร็่วมลงพื�นที�ในต.เสาธง อ.ร่อนพบิูลย์, ต.บางจาก ต.ปากพนู 

ต.ท่างิ�ว อ.เมอืง, ต.กรุงชงิ อ.นบพติํา, ต.ทอ้งลําเจยีก ต.เชยีรใหญ่ ต.การะเกด อ.เชยีรใหญ่, ต.เขาน้อย อ.สชิล, ต.ตําบล

สวนหลวง อ.เฉลมิพระเกยีรต,ิ ต.ทา้ยสาํเภา อ.พระพรหม, ต.คลองนํ�า อ.บางจาก, ต.บา้นใหม่ อ.ปากพนัง, ต.บา้นเขาน้อย, 

อ.สชิล, ต.โพธิ �เสดจ็ ต.ท่าไร ่อ.เมอืง, เทศบาลชะอวด อ. ชะอวด, 

ส่วนสมาคมธรรมศาสตร์ จ .นครศรีธรรมราช ซึ�งร่วมกับสหทัยมูลนิธิ ได้ลงพื�นที� เชียรใหญ่ บางเนียน                   

แม่เจา้อยู่หวัเภาเคอืงไสห้มาก ปากพนงั ศนูยฟื์�นฟูเดก็พกิารชะอวด คลองน้อย 

สมาพนัธ์จติอาสาภาคใตก้ไ็ดนํ้าสิ�งของไปใหค้วามช่วยเหลอืที� อ.เฉลมิพระเกยีรต ิอ.เชยีรใหญ่ อ.หวัไทร อ.ปากพนัง 

จ.นครศรธีรรมราช มูลนิธทิวีบีรูพา ลงพื�นที�อ.บางสะพานจ. ประจวบครีขีนัธ์ ซึ�งถอืเป็นพื�นที�ที�ไดร้บัความเสยีหายสูง          

ที�บา้นคลองลอย วดัสุวรรณาราม และบา้นกรดู และทมีโอเคเนชั �นลงพื�นที�ต.คลองน้อย อ.ปากพนงั  

จ.นครศรธีรรมราช เป็นอีกครั �งที�ท ั �งภาคเอกชน ประชาชน เหล่าจติอาสา ตลอดจนภาครฐัไดเ้ขา้มาร่วมมือกัน       

อยา่งคกึคกั นบัเป็นความงดงามในยามวกิฤต ิ
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคมุภายในอยา่งต่อเนื�อง  จงึจดัใหม้รีะบบการควบคมุภายใน

ที�ครอบคลุมทั �งดา้นการเงนิ การปฏบิตังิาน การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง ไดจ้ดั

ใหม้กีลไกในการตรวจสอบและถ่วงดลุที�มปีระสทิธภิาพอย่างเพยีงพอ ในการปกป้องรกัษาและดแูลทรพัยส์นิของบรษิทั โดย

มฝี่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าที�ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง รดักุม และเป็นไปตามที�

ระเบยีบกําหนด รวมทั �งมคีณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อดูแลและกํากบัระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ใหป้ฏิบตัิตาม

นโยบายและแผนงานตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์

และคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ความเหน็ของคณะกรรมการเกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายใน  

ในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกบัการสอบทานงบการเงนิ

และรายงานทางการเงนิ รวมทั �งผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ�งคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าระบบการ

ควบคมุภายในของบรษิทั โดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่าพงึพอใจ  สามารถใหค้วามมั �นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื�อถอีไดข้องงบ

การเงนิ มกีารดแูลป้องกนัทรพัย์สนิมใิหผู้บ้รหิารและพนักงานนําไปใช้โดยมชิอบ รวมถึงการทําธุรกรรมกบับุคคลที�อาจมี

ความขดัแยง้และบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน การปฏิบตัิงานเป็นไปตามขั �นตอนที�กําหนด มีระบบการควบคุมภายในที�รดักุม

เพยีงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คอื การควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสี�ยง การควบคุม     

การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี�  

 

1. องคก์รและสภาพแวดลอ้ม   

 บรษิทัมกีารกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิที�ชดัเจนและวดัผลได ้โดยมกีารทบทวนพจิารณาถงึความเป็นไปไดข้อง

เป้าหมายที�กําหนดไว้เป็นระยะๆ   มกีารกําหนดค่าตอบแทนใหก้บัพนักงานตามผลการปฏบิตังิานของพนักงานในแต่ละปี

อย่างสมเหตุสมผล   การจดัโครงสรา้งองค์กรไดม้กีารแบ่งแยกอาํนาจหน้าที�ตามสายงานอย่างชดัเจน รวมทั �งจดัใหม้คีูม่อื

จรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงาน(Code of Conduct) เพื�อใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนยดึถอืเป็นแนวทางใน

การทาํงานดว้ยความซื�อสตัยแ์ละเป็นไปอย่างมมีาตรฐาน คุณภาพ คณุธรรม รวมทั �งครอบคลุมในเรื�องการดแูลผูม้สี่วนไดเ้สยี

กลุ่มต่างๆ และการปฏบิตัติามกฏหมาย โดยทกุคนมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

 

2. การบรหิารความเสี�ยง 

บรษิทัมกีารประเมนิความเสี�ยงที�จะมผีลกระทบต่อการดําเนินงาน โดยการประชุมของฝา่ยบรหิารประกอบด้วยประธาน

เจา้หน้าที�บรหิาร ผูอ้าํนวยการฝา่ยอาวุโส และผูอ้ํานวยการฝา่ยในสายงานที�เกี�ยวขอ้ง มกีารประเมนิวเิคราะหป์จัจยัเสี�ยงและ

ผลกระทบที�อาจเกดิขึ�น รวมทั �งการกาํหนดแผนดาํเนินการและตดิตามผลการปฏบิตังิาน  

 

3. การควบคมุการปฏบิตังิาน 

บรษิทัมกีารจดัทาํนโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ รวมถงึการทาํธุรกรรมดา้นการเงนิ จดัซื�อจดัจา้งและ   

การบรหิารทั �วไป มีการกําหนดอํานาจหน้าที�และกําหนดวงเงนิอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจนและเป็น       

ลายลกัษณ์อกัษร  มกีารแบง่แยกหน้าที�การบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ  การดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนั  

และในการอนุมตัทิาํธุรกรรมของบรษิทักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูเ้กี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บรษิทัจะ

คาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็นสาํคญั และพจิารณาเสมอืนเป็นรายการที�กระทํากบับุคคลภายนอก 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล  

บรษิทัจดัใหม้รีะบบสารสนเทศและช่องทางการสื�อสารทั �งภายในและภายนอกองค์กรที�มคีวามเหมาะสม เพื�อใหทุ้กฝา่ย   

ที�เกี�ยวข้องได้รบัข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที�สําคัญในเรื�องต่างๆ อย่างเพียงพอสําหรับ                

ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 

5. ระบบการตดิตาม 

บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ�าเสมอ โดยฝา่ยตรวจสอบภายในทําหน้าที�

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูบ้รหิาร โดยหากการตรวจสอบพบขอ้บกพรอ่งที�เป็นสาระสาํคญั จะตอ้งรายงานเพื�อพจิารณาสั �งการแกไ้ขภายในระยะเวลา

อนัสมควร 

 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

นางสาวกาญจนา ฤทธริงคข์จร ตําแหน่งผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ยตรวจสอบภายใน เป็นผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างาน

ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าหวัหน้างานตรวจสอบภายใน มคีุณสมบตัเิหมาะสมที�จะปฏบิตัหิน้าที�

ดงักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เนื�องจากเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ในการทํางานดา้นการตรวจสอบ 

และเขา้ใจในกจิกรรมและการดําเนินงานของบรษิทัเป็นอย่างด ี  ทั �งนี�กรณีที�มกีารแต่งตั �ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ํารง

ตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ตอ้งไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการระหว่างกนักบับรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในกลุ่มบรษิทั เฉพาะกรณทีี�มคีวามจําเป็นอนัเนื�อง 

มาจากการดําเนินธุรกจิตามปกตทิางการคา้ โดยรายการที�เปิดเผยดงัต่อไปนี� เป็นรายการระหว่างกนัระหว่างบรษิัทและ

บรษิทัย่อยที�มีกบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้งกัน และบุคคลที�เกี�ยวข้องกนัที�ถือหุน้ในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วมและกิจการ         

ที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�นรวมกนัแลว้เกนิกว่ารอ้ยละ10  

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของการถอืหุน้ และการเป็นกรรมการร่วมกนั แสดงอยู่ในหวัขอ้ความสมัพนัธ์ระหว่างกรรมการ 

ผูบ้รหิาร กบับุคคลที�มผีลประโยชน์รว่มกนั 

 

ขอ้มลูสรปุของรายการระหวา่งกนัที�สาํคญั  ตามความหมายขา้งตน้มดีงันี� 

               (หน่วย : ลา้นบาท) 

บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัที�คญั 
มลูค่ารายการ /     

ยอดคงเหลือ ปี2559 

บริษทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง 

คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  / 

 

: ผลติรายการโทรทศัน์ รายการวทิย ุ    

  และใหบ้รกิารโฆษณาผา่น 

  สื�อโทรทศัน์ , วทิยแุละ 

  สื�อรปูแบบใหม ่

เป็นบรษิทัยอ่ย ,  

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

71.45 และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 16.53 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 10.78 

ขายอุปกรณ์ 0.01 

เงนิปนัผลรบั 30.60 

รายไดอ้ื�น 0.81 

ลูกหนี�การคา้ 1.89 

รายไดค้า้งรบั 0.26 

ลูกหนี�อื�น 0.41 

เจา้หนี�การคา้ 15.00 

เจา้หนี�อื�น 8.18 

บริษทั เนชั �น อินเตอรเ์นชั �นแนล 

เอด็ดเูทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) /   

    

: นําเขา้ ผลติและจาํหน่ายสื�อสิ�งพมิพ ์  

ของในประเทศและต่างประเทศ  

  ผลติรายการโทรทศัน์ และใหบ้รกิาร

โฆษณาผ่านสื�อโทรทศัน์   

  สื�อดจิทิลั  การบรหิารลขิสทิธิ � 

เป็นบรษิทัยอ่ย  

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

72.35 และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 12.16 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 9.21 

ซื�ออุปกรณ์ 0.74 

เงนิปนัผลรบั 2.86 

รายไดอ้ื�น 2.77 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร 0.93 

ลูกหนี�การคา้ 1.97 

รายไดค้า้งรบั 0.06 

ลูกหนี�อื�น 0.52 

เจา้หนี�การคา้ 15.28 

เจา้หนี�อื�น 1.94 

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

0.67 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัที�คญั 
มลูค่ารายการ /     

ยอดคงเหลือ ปี2559 

บริษทั เนชั �น นิวส ์เน็ตเวิรค์ จาํกดั /  

 

: ผลติและจดัจาํหน่ายหนังสอืพมิพ ์

  ฉบบัภาษาองักฤษ  สิ�งพมิพ ์  

  สิ�งพมิพด์จิทิลัมเีดยีและสื�อโฆษณา 

เป็นบรษิทัยอ่ย  

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

99.99 และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 47.56 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 1.96 

รายไดอ้ื�น 0.85 

ลูกหนี�การคา้ 214.27 

รายไดค้า้งรบั 5.86 

ลูกหนี�อื�น 9.61 

เจา้หนี�การคา้ 224.65 

เจา้หนี�อื�น 0.73 

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 7.73 

บริษทั เอน็เอม็แอล จาํกดั /  

 

: จดัส่งหนังสอืพมิพแ์ละสิ�งพมิพต์่างๆ 

เป็นบรษิทัยอ่ย  

บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 

99.99 และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5.02 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 4.24 

รายไดอ้ื�น 1.79 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร 1.31 

ลูกหนี�การคา้ 37.04 

รายไดค้า้งรบั 0.06 

ลูกหนี�อื�น 16.21 

เจา้หนี�การคา้ 0.69 

เจา้หนี�อื�น 0.03 

บริษทั คมชดัลึก มีเดีย จาํกดั /  

 

: ผลติและจดัจาํหน่ายหนังสอืพมิพ ์    

  สิ�งพมิพ ์ สิ�งพมิพด์จิทิลัมเีดยี 

  และสื�อโฆษณา 

เป็นบรษิทัยอ่ย  

บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 

99.99 และมกีรรมการ

รว่มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 133.73 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 4.74 

ซื�ออุปกรณ์ 0.02 

รายไดอ้ื�น 0.74 

ลูกหนี�การคา้ 513.63 

รายไดค้า้งรบั 18.32 

ลูกหนี�อื�น 7.25 

เจา้หนี�การคา้ 473.44 

เจา้หนี�อื�น 1.25 

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 30.44 

บริษทั กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั / 

 

: ผลติและจดัจาํหน่ายหนังสอืพมิพ ์   

  สิ�งพมิพ ์สิ�งพมิพด์จิทิลัมเีดยี 

  และสื�อโฆษณา 

เป็นบรษิทัยอ่ย  

บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 

99.99 และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 265.24 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 1.29 

ซื�ออุปกรณ์ 0.18 

เงนิปนัผลรบั 48.75 

รายไดอ้ื�น 0.85 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร 0.03 

ลูกหนี�การคา้ 208.42 

รายไดค้า้งรบั 39.77 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัที�คญั 
มลูค่ารายการ /     

ยอดคงเหลือ ปี2559 

ลูกหนี�อื�น 4.37 

เจา้หนี�การคา้ 324.70 

เจา้หนี�อื�น 4.49 

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 89.69 

บริษทั แบงคอก บิสสิเนส            

บรอดแคสติ�ง จาํกดั / 

 

: ผลติรายการโทรทศัน์และ 

  ใหบ้รกิารโฆษณาผ่านสื�อโทรทศัน์ 

เป็นบรษิทัยอ่ย  

บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 

99.90 และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 18.42 

ขายอุปกรณ์ 0.99 

รายไดอ้ื�น 3.91 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร 0.03 

ลูกหนี�การคา้ 32.01 

รายไดค้า้งรบั 0.94 

ลูกหนี�อื�น 845.76 

เจา้หนี�การคา้ 439.69 

เจา้หนี�อื�น 1.07 

ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 271.17 

บริษทั ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

จาํกดั / 

 

: ผลติหนังสอืพมิพแ์ละหนงัสอืตา่งๆ   

  และการใหบ้รกิารการพมิพ ์

เป็นบรษิทัยอ่ย  

บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 

84.50 และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7.40 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 1.55 

เงนิปนัผลรบั 21.13 

รายไดอ้ื�น 0.35 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 3.50 

ลูกหนี�การคา้ 0.64 

รายไดค้า้งรบั 0.03 

ลูกหนี�อื�น 0.18 

เจา้หนี�การคา้ 1.08 

เจา้หนี�อื�น 1.46 

มหาวิทยาลยัเนชั �น / 

 

: ใหบ้รกิารดา้นการศกึษา 

เป็นมหาวทิยาลยัที�

บรษิทั เนชั �น ย ูจาํกดั 

รบัโอนใบอนุญาต 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6.25 

ขายอุปกรณ์ 0.44 

ซื�ออุปกรณ์ 0.01 

รายไดอ้ื�น 2.05 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร 6.23 

ลูกหนี�การคา้ 0.03 

รายไดค้า้งรบั 0.16 

ลูกหนี�อื�น 2.26 

เจา้หนี�อื�น 2.11 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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บริษทัหรือบคุคล / ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัที�คญั 
มลูค่ารายการ /     

ยอดคงเหลือ ปี2559 

บริษทั เนชั �น เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั / 

 

:  สิ�งพมิพ ์

เป็นบรษิทัที� 

บรษิทั เนชั �น อนิเตอร์

เนชั �นแนล   เอด็ด ู    

เทนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน)    

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99   

และมกีรรมการ

รว่มกนั (โอนกจิการ

และเสรจ็สิ�นการชาํระ

บญัชเีมื�อวนัที� 17 

ตุลาคม 2559) 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 0.10 

ซื�ออุปกรณ์ 0.06 

บริษทั เอน็บซีี เน็กซ์ วิชั �น จาํกดั / 

 

: ผลติรายการโทรทศัน์และ 

  ใหบ้รกิารโฆษณาผ่านสื�อโทรทศัน์ 

เป็นบรษิทัที�บรษิทั 

เนชั �น บรอดแคสติ�ง  

คอรป์อเรชั �น จํากดั 

(มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 

และมกีรรมการ

รว่มกนั (จดทะเบยีน

เลกิกจิการเมื�อวนัที� 

28 กนัยายน 2559 

และอยู่ระหว่างการ

ชาํระบญัช)ี 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 20.34 

รายไดอ้ื�น 0.90 

ลูกหนี�การคา้ 4.79 

รายไดค้า้งรบั 0.03 

ลูกหนี�อื�น 0.60 

เจา้หนี�อื�น 2.84 

บริษทั เนชั �น โกลบอล                   

เอด็ดเูทนเมนท์ จาํกดั /  

 

: สิ�งพมิพ ์

เป็นบรษิทัที� 

บรษิทั เนชั �น  

อนิเตอรเ์นชั �นแนล  

เอด็ดเูทนเมนท ์จํากดั 

(มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 99.47  

และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2.12 

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 1.90 

รายไดอ้ื�น 0.07 

ลูกหนี�การคา้ 0.27 

ลูกหนี�อื�น 0.18 

เจา้หนี�การคา้ 0.71 

เจา้หนี�อื�น 0.76 

บริษทั โยมิอริู-เนชั �น                       

อินฟอรม์เมชั �น เซอรวิ์ส จาํกดั /  

 

: ตวัแทนขายโฆษณา 

 

เป็นบรษิทัรว่ม บรษิทั 

เนชั �น มลัตมิเีดยี  

กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

ถอืหุน้รอ้ยละ 45.00 

และมกีรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5.23 

ลูกหนี�การคา้ 0.01 

  

 



 

บริษทั เนชั �น มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
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 นโยบายรายการระหว่างกนัของบริษทั  กบั บริษทัย่อยและบริษทัร่วมในระดบัเดียวกนั ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื  

1. มาตรการและขั �นตอนในการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนัของบรษิทักบับรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมในระดบั

เดยีวกนั 

2. นโยบายหรอืแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตของบรษิัทกับบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม ในระดบั

เดยีวกนั  

1. มาตรการและขั �นตอนในการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนั 

 บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการควบคุมการทาํรายการระหว่างกนัของบรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มในระดบัเดยีวกนั 

กบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต          

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัความจําเป็นในการเขา้ทํารายการและความเหมาะสม

ทางดา้นราคาของรายการ โดยพจิารณาจากเง ื�อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการค้าปกตใินตลาด และ มกีาร

เปรียบเทียบราคาที�เกิดขึ�นกบับุคคลภายนอก  ในกรณีที�ไม่สามารถเปรียบเทยีบราคากบับุคคลภายนอกได้ ทั �ง 2 ฝ่าย       

จะรว่มกนัพจิารณา เพื�อกาํหนดอตัราค่าสนิคา้ และบรกิารที�เหมาะสมต่อไป 

 ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที�เกดิขึ�น บรษิทัจะจดัใหม้ี

ผูเ้ชี�ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื�อนําไปประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ�งผู้ที�อาจม ี          

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีในการทํารายการระหว่างกนัจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารทํา

รายการระหว่างกนัดงักล่าว  

 นอกจากนั �น บรษิทัจะดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการไดม้าหรอืจําหน่ายไปของ

สนิทรพัยท์ี�สาํคญัของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการ กลต.  และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนถงึ

มาตรฐานบญัชทีี�กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์

 

2. นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต  

 บรษิทั กบั บรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มในระดบัเดยีวกนั อาจมกีารเขา้ทํารายการระหว่างกนักบับุคคลที�อาจมคีวาม

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 

 โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกจิปกติซึ�งมีเงื�อนไขทางการคา้โดยทั �วไปกบับุคคลที�อาจ         

มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบรษิทัในเครอืบรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) เช่น การจา้ง

พมิพ ์การจา้งสง่สนิคา้ การซื�อกระดาษ การซื�อโฆษณาในสื�อต่างๆ และการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารระหว่างกนั เป็นตน้  บรษิทัได้

กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัใหม้เีงื�อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด         

ซึ�งสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาที�เกดิขึ�นกบับุคคลภายนอก ซึ�งเป็นไปตามหลกัการที�คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิวแ้ล้ว

ตามที�กําหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และใหป้ฏบิตัติามสญัญาที�ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั

พรอ้มทั �งกาํหนดราคาและเงื�อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์  

 ทั �งนี�  ในกรณีที�มีการเข้าทํารายการใหม่ หรือมีการเปลี�ยนแปลงของราคาและเงื�อนไขที�แตกต่างจากเดิม             

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทําหน้าที�ตรวจสอบข้อมูลและจัดทํารายงานเพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้

ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดงักล่าวอยา่งน้อยปีละคร ั �ง 

 ในกรณีรายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึ�งไม่มเีง ื�อนไขทางการคา้โดยทั �วไป และรายการระหว่างกนั

อื�นๆ บรษิทัจะดาํเนินการตามมาตรการและขั �นตอนในการอนุมตักิารทาํรายการระหวา่งกนัที�ระบไุวข้า้งตน้ ก่อนการทาํรายการ 
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รายงานความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที�เกี�ยวโยงกนั ที�มีความเหน็แตกต่างจากมติกรรมการ 

-ไม่ม-ี 

 

ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของการทาํรายการระหว่างกนั 

 ธุรกจิและการดาํเนินงานสว่นใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเกี�ยวพนั และ/หรอื สนบัสนุนธุรกจิของบรษิทั

ยอ่ย บรษิทัร่วมและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั สนิทรพัย ์ หนี�สนิ รายได ้ และคา่ใชจ่้ายส่วนหนึ�งของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยเป็น

รายการที�เกดิขึ�นกบับรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วมและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั บรษิทัเหล่านี�เกี�ยวขอ้งกนัโดยการมผีูถ้อืหุน้ และ/หรอื  

การเป็นกรรมการรว่มกนัและผูบ้รหิารที�สาํคญั กรรมการและพนกังานซึ�งมอีาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบในการวางแผน 

สั �งการและควบคมุการดาํเนินงานของบรษิทั บรษิทัยอ่ย  บรษิทัรว่มและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

กาํหนดนโยบายการคดิราคาโดยกาํหนดหลกัเกณฑด์งันี� 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ราคาซื�อขายทางการคา้ปกตติามราคาตลาดทั �วไปและตามอตัราที�ตกลงร่วมกนั 

 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร อตัราตน้ทนุปนัสว่นตามราคาทุนที�เกดิขึ�นจรงิและตามอตัราที�ตกลงร่วมกนั  

  ซึ�งใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาด 

 ขายอุปกรณ ์ ราคาตามบญัชบีวกสว่นเพิ�ม 

 ซื�ออปุกรณ์ ราคาตามบญัชบีวกสว่นเพิ�ม 

 ดอกเบี�ยรบัจากเงนิใหกู้ย้มื อตัราซึ�งใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี�ยเงนิกูข้องสถาบนัการเงนิเงนิปนัผลรบั 

  ตามที�ประกาศจ่ายในรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 รายไดอ้ื�น ตามอตัราที�ตกลงรว่มกนั 

 คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ตามอตัราที�ตกลงรว่มกนั 

 

 รายการระหว่างกนัข้างต้นเป็นรายการระหว่างบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย กบั บุคคลที�อาจมีความขดัแย้งกัน เป็น

รายการปกตทิางการคา้และไม่มรีายการกูย้มืระหว่างกนั สาํหรบัขั �นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัจะเป็นไปตาม

นโยบายบรษิทั ซึ�งมกีารกาํหนดลําดบัข ั �นในการอนุมตัติามขนาดของรายการ และไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบรษิทั นอกจากนี�

รายการระหว่างกนัที�เกดิขึ�นใหม่และรายการที�มยีอดคงคา้งนั �น ทุกไตรมาสจะผ่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชอีสิระ และ

ทกุสิ�นปีหากมรีายการใดที�เป็นสาระสาํคญั ผูส้อบบญัชจีะทาํการตรวจสอบสญัญาและเอกสารสาํคญัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งหากพบ

รายการใดที�สาระสําคญัก็จะเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึ�งงบการเงนิดงักล่าวจะนําเสนอให้ที�ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา รวมทั �งงบการเงนิประจําปีที�กรรมการบรษิทัไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา และเปิด

โอกาสใหซ้กัถามไดท้กุประเดน็ ซึ�งที�ผา่นมาไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกคร ั �ง   

 สําหรบันโยบายที�เกี�ยวกบัรายการระหว่างกัน บรษิัทจะให้มเีฉพาะรายการทางการค้าที�มีความจําเป็นและเป็น

รายการที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิหลกัคอืดา้นสื�อสิ�งพมิพ ์วทิย ุและ โทรทศัน์  รวมทั �งมนีโยบายที�จะไม่ใหเ้งนิกูเ้พิ�มแก่ธุรกจิที�ไม่

เกี�ยวข้อง นอกจากนี�หากมรีายการระหว่างกนัที�เกดิขึ�นและรายการดงักล่าวเกิดขึ�นกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ทางบรษิทัจะจดัใหม้ขีั �นตอนการพจิารณาตามที�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) กาํหนด เพื�อเป็นมาตรการในการคุม้ครองผูล้งทุน 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

งบการเงิน 

 รายงานการสอบบญัชี 

(1) ผู้สอบบญัชี 

รายนามผู้สอบบญัชีที�ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานและได้ลงนามในงบการเงินของบริษทั งบการเงินของ     

บริษทัย่อย และงบการเงินรวม ตั �งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 มดีงันี�  

ปี 2557 นายวนิิจ ศลิามงคล         

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3378   

 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

ปี 2558 นางสาวปทัมวรรณ วฒันกุล    

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 9832 

 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

ปี 2559 นางสาวปทัมวรรณ วฒันกุล    

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 9832 

 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั 

โดยนางสาวปทัมวรรณ  วฒันกุล เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัเป็นปีที�สอง ทั �งนี�ไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนไดเ้สยี 

กบับรษิทั  / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอื ผูท้ ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

(2) สรปุรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปี ที�ผ่านมา 

ผูส้อบบญัชไีดใ้หค้วามเหน็ในรายงานการตรวจสอบ โดยไม่มเีง ื�อนไข ทั �ง 3 ปี  

 

 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรวม 16 บรษิทั (รวม NBC และ NINE) จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชใีนปี 2559 เป็นจาํนวนเงนิรวม 

6,050,000 บาท 

(2) ค่าตอบแทนอื�น (non-audit fee) 

  -ไม่ม-ี 
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(ก)  ตารางสรุปงบการเงินรวม  

โดยรายการของงบการเงนิทั �งหมดสามารถศกึษาไดจ้ากงบการเงนิของบรษิทั  

หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 % 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนชั �วคราว 1,347,369  16% 1,029,675  13% 656,070 9% 

ลูกหนี�การคา้ – สทุธ ิ 550,644  7% 588,557  7% 398,049 6% 

รายไดค้า้งรบั 427,951  5% 782,780  9% 790,269 11% 

ลูกหนี�อื�น 77,600  1% 85,826  1% 89,842 1% 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 386,599  5% 379,968  5% 136,926 2% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น - สทุธ ิ 254,646  3% 288,077  3% 381,310 6% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,044,809  37% 3,154,883  38% 2,452,466 35% 

เงนิฝากที�มขีอ้จาํกดัในการใช ้ 3,331  0% 2,683  0% 861 0% 

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 69,037  1% 32,418  0% 30,572 0% 

อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน 38,000 0% 44,678 1% 75,447 1% 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – ราคาทุนสทุธ ิ

จากค่าเสื�อมราคาสะสม 1,700,949  21% 1,646,419  20% 1,485,521 21% 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธจิากค่าตดัจาํหน่าย 65,313  1% 115,517  2% 174,142 3% 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบ 

กจิการโทรทศัน์ – สทุธจิากค่าตดัจําหน่าย 2,992,824  36% 2,783,779  34% 2,574,171 36% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 129,281  2% 262,922  3% 112,053 2% 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 162,593  2% 193,919  2% 170,997 2% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 5,161,328 63% 5,082,335 62% 4,623,764 65% 

รวมสินทรพัย ์ 8,206,137  100% 8,237,218  100% 7,076,230 100% 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น 

จากสถาบนัการเงนิ 628,681  8% 590,385  7% 939,431 13% 

เจา้หนี�การคา้ 103,768  1% 133,706  2% 99,264 2% 

เจา้หนี�อื�น 206,719  3% 119,649  1% 146,136 2% 

ส่วนของค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และ

ประกอบกจิการโทรทศัน์คา้งจา่ยที�ถงึกําหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 358,580  4% 556,204  7% 584,068 8% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหนี�สนิ

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ ส่วนที�ถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี 100,800  1% 1,561  0% 121,066 2% 

เงนิกูย้มืระยะสั �น - - - - 160,000 2% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 3,830  0% 1,369  0% 50 0% 

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 443,091  6% 452,470  5% 436,015 6% 

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,853,014  23% 1,855,344  22% 2,486,030 35% 

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบ

กจิการโทรทศัน์คา้งจ่าย 2,270,342  28% 1,714,138  21% 1,130,070 16% 

เงนิกูย้มืระยะยาว และหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 

– สุทธจิากส่วนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 18,188  0% 1,271  0% 158,833 2% 
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หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 % 2558 % 2559 % 

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - 0% 17,826  0% 20,909 0% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 149,358  2% 163,856  2% 167,253 2% 

หนี�สนิอื�น 153,539  2% 130,433  2% 105,061 2% 

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 2,591,427 32% 2,027,524  25% 1,582,126 22% 

รวมหนี�สิน 4,444,441 54% 3,882,868 47% 4,068,156 57% 

หุน้สามญั –ชําระเตม็มลูค่าแลว้ 1,757,663  21% 2,155,849  26% 2,155,959 31% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้  802,590  10% 1,169,345  14% 1,169,694 17% 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัของบรษิทัย่อย 94,328  1% 95,397  1% 96,605 1% 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 14,288  0% 18,665  0% 30,013 0% 

สาํรองการซื�อใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั

ของบรษิทั - 0% (91,013) -1% (91,013) -1% 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้  24,844  0% (4,250) 0% (4,232) 0% 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 612,611  7% 555,340  7% (676,250) -10% 

ส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุม 455,372  6% 455,017  6% 327,298 5% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 4,444,441  55% 4,354,350  53% 3,008,074 43% 

รวมหนี�สินและสว่นของผู้ถือหุ้น 8,206,137  100% 8,237,218  100% 7,076230 100% 

     หน่วย : พนับาท 

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 2557 % 2558 % 2559 % 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร - สุทธ ิ 2,827,711  96% 3,014,590  95% 2,097,393 96% 

รายไดอ้ื�น 115,980  4% 150,447  5% 84,670 4% 

รวมรายได้ 2,943,691  100% 3,165,037  100% 2,182,063 100% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 1,964,813  67% 2,209,915  70% 2,000,460 92% 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร 788,334  27% 863,492  27% 1,107,572 51% 

รวมค่าใช้จ่าย 2,753,147  94% 3,073,407  97% 3,108,032 142% 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 

   ก่อนดอกเบี�ยและภาษี 190,544  6% 91,630  3% (925,969) -42% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (158,218) -5% (166,023) -5% (152,358) -7% 

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได ้ (17,131) -1% 101,035  3% (163,781) -8% 

ส่วนแบง่กําไรจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี 427  0% 320  0% 1,080 0% 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ 15,622  0% 26,962  1% (1,241,028) -57% 

(หกั) ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจ

ควบคุม 354  0% 8,622  0% 138,183 6% 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ ส่วนของบริษทัใหญ่ 15,976  0% 35,584  1% (1,102,845) -51% 
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 ตารางแสดงรายการในงบกระแสเงินสด 

หน่วย : พนับาท 

รายการในงบกระแสเงินสด 2557 2558 2559 

เงนิสดที�ไดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กจิกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน 

604,340 557,326 (279,721) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กจิกรรมดาํเนินงาน 565,327 (42,665) (164,729) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กจิกรรมการลงทุน (1,288,381) (809,318) (431,763) 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก ( ใชไ้ปใน ) กจิกรรมจดัหาเงนิ (93,321) 406,639 622,661 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น ( ลดลง ) สทุธ ิ (816,375) (445,344) 26,169 

 

ตารางแสดงกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคา  

และรายจ่ายตดับญัชี ( EBITDA ) สาํหรบัปี 2557-2559 

หน่วย : พนับาท 

รายการในงบกระแสเงินสด 2557 2558 2559 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 15,622 26,962 (1,241,028) 

บวก ดอกเบี�ยจ่าย 158,218 166,023 152,358 

บวก ภาษีเงนิได ้ 17,131 (101,035) 163,781 

บวก คา่เสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัช ี 438,131 531,476 518,926 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานดอกเบี�ยจ่าย ภาษีเงินได้  

      ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี ( EBITDA ) 629,102 623,426 (405,963) 
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(ข)  อตัราส่วนทางการเงิน  

ตารางสรุปอตัราสว่นทางการเงนิของงบการเงนิรวม บรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมสาํหรบัปี 2557 - 2559 

 

รายการ 2557 2558 2559 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง    

1.1 อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.64 1.70 0.99 

1.2 อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 1.02 0.87 0.42 

1.3 อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสดกอ่นการเปลี�ยนแปลง 

เงนิทุนหมนุเวยีน (เท่า) 

0.41 0.30 (0.13) 

1.4 อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี�การคา้ (เท่า) 4.32 5.29 4.25 

1.5 ระยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ย (วนั ) 83 68 85 

1.6 อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 5.95 5.77 7.74 

1.7 ระยะเวลาขายสนิคา้คงเหลอื (วนั) 61 62 47 

1.8 อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี�  (เท่า) 17.57 18.26 17.17 

1.9 ระยะเวลาชําระหนี� (วนั) 20 20 21 

1.10 Cash Cycle (วนั) 123 111 110 

2. อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร    

2.1 อตัรากาํไรขั �นตน้ (%) 30.52% 26.69% 4.62% 

2.2 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 6.75% 3.05% -44.10% 

2.3 อตัราสว่นเงนิสดกอ่นการเปลี�ยนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 

ต่อการทาํกาํไร (%) 20.53% 17.61% -12.82% 

2.4 อตัรากาํไรสทุธ ิ (%) 0.53% 0.85% -56.87% 

2.5 อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.48% 0.91% -41.14% 

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(%) 0.23% 0.33% -16.21% 

3.2 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์าวร (%) 13.63% 11.90% -16.23% 

3.3 อตัราหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.36 0.38 0.31 

4. อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

4.1 อตัราสว่นหนี�สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.18 0.89 1.35 

4.2 อตัราสว่นหนี�สนิที�มดีอกเบี�ยรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.90 0.66 1.03 

4.3 อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี�ย (เท่า) 4.68 0.13 0.99 

4.4 อตัราสว่นกาํไรก่อนดอกเบี�ยก่อนภาษตี่อดอกเบี�ยจ่าย (เท่า) 1.21 0.55 (6.07) 

4.5 อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั cash basis (เท่า) 0.53 (0.05) (0.20) 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 วิเคราะการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

 

ผลการปฏิบติัตามแผนการดาํเนินธรุกิจ ในกรณีที�เคยเปิดเผยเป้าหมายในการดาํเนินธรุกิจในระยะเวลา 3 - 5  ปี 

ขา้งหน้า ไว้กบัผูถ้ือหุ้น   

 -ไม่ม-ี 
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สรปุฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 

งบการเงนิรวมของบรษิทั เนชั �น มลัตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยสําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559        

มผีลขาดทุนจาํนวน 1,102.85 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2558 ซึ�งมผีลกาํไรจาํนวน 35.58 ลา้นบาท คดิเป็น

การเปลี�ยนแปลงกําไรลดลงร้อยละ 3,200 ทั �งนี� บริษัทขอชี�แจงผลการดําเนินงานของกลุ ่มบรษิัทที�เปลี�ยนแปลงอย่าง              

มสีาระสาํคญั สรปุไดด้งันี� 

1. รายไดจ้ากการขายและบรกิารสาํหรบัปี 2559 ลดลงรอ้ยละ 30 เมื�อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี2558 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิ และส่งผลกระทบทําใหร้ายไดจ้ากการขายโฆษณา ลดลงรอ้ยละ 38 

และรายไดจ้ากการจาํหน่ายสื�อสิ�งพมิพ ์พ๊อคเกต็บุ๊คส ์การต์ูนและหนงัสอืเดก็ลดลงรอ้ยละ10  

2. ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายสาํหรบัปี 2559 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 เมื�อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของ ปี 2558 เหตุผลหลกัมาจาก  

• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารลดลงร้อยละ 6 ซึ�งสอดคล้องกบัรายไดจ้ากการขายและบรกิาร      

ที�ลดลง 

• ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบรษิัทย่อยเพิ�มขึ�นจํานวน 204.45 ล้านบาท 

เนื�องจากบรษิทัย่อยมีการปรบัโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายสิ�งพิมพ์ ซึ�งเป็นผลมาจาก

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี�ยนแปลงไป บริษัทย่อยดงักล่าวได้บันทึกสํารอง ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าลดลง       

และตดัจําหน่ายลขิสทิธิ �สาํหรบัสิ�งพมิพ์สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

ในปจัจุบนัจํานวน 193.48 ลา้นบาท และ 10.97 ลา้นบาท 
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ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภณัฑส์าํหรบัปี 2559 

สามารถศกึษาขอ้มลูประกอบเพิ�มเตมิในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 33 เรื�องสว่นงานดาํเนินงาน  

ธรุกิจสื�อสิ�งพิมพแ์ละโฆษณา (Printing and Publishing Business) 

ประกอบดว้ย 3 สายธุรกจิ  ไดแ้ก่  

• สายธุรกจิดา้นขา่วธุรกจิภาษาไทย ดาํเนินการภายใตบ้รษิทัย่อยชื�อ บรษิทั กรงุเทพธุรกจิ มเีดยี  จาํกดั (NMG ถอืหุน้ 99.99%)    

• สายธุรกจิดา้นขา่วทั �วไปภาษาไทย ดาํเนินการภายใตบ้รษิทัย่อยชื�อ บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี  จํากดั (NMG ถอืหุน้ 99.99%)    

• สายธุรกจิดา้นขา่วภาษาองักฤษ ดาํเนินการภายใต้บรษิทัยอ่ยชื�อ บรษิทั เนชั �น นิวส ์เน็ตเวริค์ จาํกดั (NMG ถอืหุน้ 99.99%)  

(หน่วย : พันบาท)

รายการในงบกาํไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % 2559 - 2558 % 2558-2557 %

เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง)

รายได้จากการขายสื�อโฆษณา 974,625       70% 902,012     70% 582,612     63% (319,400)   -35% (72,613)     -7%

รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ 374,092       27% 332,743     26% 305,121     33% (27,622)     -8% (41,349)     -11%

รายได้จากการจัดกจิกรรมพิเศษ 35,236         3% 19,960       2% 12,058       1% (7,902)       -40% (15,276)     -43%

อื�นๆ 1,424           0% 31,238       2% 21,606       2% (9,632)       -31% 29,814       2094%

รวมรายได้จากการขายแล ะให้บริการ 1,385,377    100% 1,285,953  100% 921,397     100% (364,556)   -28% (99,424)     -7%

รายได้จากการลงทุน 6,495           1,011         0% 90              (921)          -91% (5,484)       -84%

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 9,934           61,522       5% 685            (60,837)     -99% 51,588       519%

รายได้อื�น 23,800         25,825       20,729       (5,096)       -20% 2,025         9%

รวมรายได้ 1,425,606    1,374,311  942,901     (431,410)   -31% (51,295)     -4%

ต้นทุนการให้บริการ 627,104       654,501     51% 545,429     (109,072)   -17% 27,397       4%

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 632,749       570,969     564,169     (6,800)       -1% (61,780)     -10%

รวมค่าใช้จ่าย 1,259,853    1,225,470  1,109,598  (115,872)   -9% (34,383)     -3%

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานก่อนดอกเบี�ยแล ะภาษี 165,753       148,841     (166,697)   (315,538)   -212% (16,912)     -10%

ต้นทุนทางการเงนิ (48,334)        (29,210)     (43,211)     (14,001)     48% 19,124       -40%

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ (29,446)        49,105       (79,994)     (129,099)   -263% 78,551       -267%

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 87,973         168,736     (289,902)   (458,638)   -272% 80,763       92%  

 รายได้ :- 

 รายไดจ้ากสื�อสิ�งพมิพ์และโฆษณาในปี 2559 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายพื�นที�โฆษณา การจดักจิกรรมพเิศษ    

และการจดัจําหน่ายในหนังสอืพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ คมชดัลกึ The Nation และนิตยสารเนชั �นสุดสปัดาห์ ซึ�งในปี 2559               

มมีูลค่าเท่ากบั 921 ลา้นบาท ลดลง 28% จากปีก่อนที�เท่ากบั 1,286 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากธุรกจิดจิทิลัทวี ี          

มกีารแข่งขนัของธุรกจิทวีแีบบเสร ีผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาในทุกครวัเรอืนทั �วประเทศไทย ส่งผลใหช้่องทาง

ดงักล่าวเป็นที�สนใจของเจา้ของสนิคา้ และเอเจนซี�โฆษณาหลายแหง่ ดงันั �นสดัสว่นการขายโฆษณาจงึเริ�มมกีารเปลี�ยนแปลง

ไปสู่ช่องทางใหม่แทนที�หนังสอืพิมพ์อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ของปี2559 เป็นช่วงเวลาที�พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัรชักาลที� 9 เสดจ็สวรรคต รฐับาลจงึประกาศขอความรว่มมอืใหร้ะงบัการออกอากาศรายการปกตต่ิางๆ ทางทวีแีละ

วทิยเุป็นระยะเวลา 1 เดอืน รวมถงึการงดจดักจิกรรมรื�นเรงิต่างๆ สง่ผลต่อยอดโฆษณาในสื�อสิ�งพมิพล์ดลงไปดว้ยเช่นกนั 

รายได้โฆษณาจากสื�อสิ�งพิมพแ์ละกิจกรรมพิเศษ  

 ปี 2559 (ไม่รวมรายการระหว่างกนั)  มมีูลค่าเท่ากบั 595 ล้านบาท ลดลง 35% จากปีก่อนที�เท่ากบั 922     

ล้านบาท   โดยมาจากการเน้นแข่งขนัในธุรกจิดจิิทลัทวีี ส่งผลใหร้ายได้โฆษณาประเภท Display / Classified / 

Supplement ลดลง 35% และรายไดจ้ากการจดักจิกรรมพเิศษกม็สีดัสว่นที�ลดลง 4% ดว้ยเช่นกนั 
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 ปี 2558 (ไม่รวมรายการระหว่างกนั) มมีูลค่าเท่ากบั 922 ลา้นบาท ลดลง 9% จากปีก่อนที�เท่ากบั 1,009 ล้านบาท 

โดยมาจากการเขา้สู่ธุรกิจดจิิทลัทวีตี ั �งแต่ไตรมาสที� 1 ปี 2557 เป็นต้นมา ส่งผลให้รายได้โฆษณาประเภท Display / 

Classified / Supplement ลดลง 7% และรายไดจ้ากการจดักจิกรรมพเิศษกม็สีดัสว่นที�ลดลง 43% ดว้ยเช่นกนั 

รายได้จากการจดัจาํหน่ายสิ�งพิมพ ์  

 ปี 2559 (ไม่รวมรายการระหว่างกนั) มมีูลค่าเท่ากบั 305 ล้านบาท ลดลง 8% จากปีก่อนที�เท่ากบั 333 ลา้นบาท        

โดยมาจากการลดลงของรายไดค้่าโฆษณาในช่องทางของสื�อสิ�งพมิพ ์จงึเป็นผลใหย้อดขายหนังสอืพมิพล์ดลงดว้ยเช่นกนั   

ซึ�งบรษิทัยงัคงไวซ้ึ�งราคาขายของหนงัสอืพมิพเ์ท่ากบัในปีก่อน  

 ปี 2558 (ไม่รวมรายการระหว่างกนั) มมีลูค่าเท่ากบั 333 ล้านบาท ลดลง 14% จากปีก่อนที�เท่ากบั 389 ลา้นบาท        

โดยมาจากการลดลงของรายได้ค่าโฆษณาในช่องทางของสื�อสิ�งพิมพ์ สืบเนื�องมาจากการเข้าสู่ธุรกิจดจิิทลัทีวีต ั �งแต่             

ไตรมาสที� 1 ปี 2557 จงึเป็นผลใหย้อดขายหนงัสอืพมิพ์ลดลงดว้ยเช่นกนั ซึ�งบรษิทัยงัคงไวซ้ึ�งราคาขายของหนังสอืพมิพ ์  

เท่ากบัในปีก่อน  

 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทนุขายและการให้บริการของธรุกิจสื�อสิ�งพิมพแ์ละโฆษณา  

 ปี 2559 มมีลูค่าเท่ากบั 545 ลา้นบาท ลดลง 17% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 655 ลา้นบาทโดยมสีาเหตุมาจาก

ตน้ทุนกระดาษและวตัถุดบิลดลง 21% ตน้ทุนค่าใชจ่้ายกองบรรณาธกิารลดลง 13%  

 ปี 2558 มมีลูค่าเท่ากบั 655 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 4% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 627 ลา้นบาทโดยมสีาเหตุมาจาก 

ตน้ทุนกระดาษและวตัถุดบิลดลง 14% ตน้ทุนคา่ใชจ่้ายกองบรรณาธกิารเพิ�มขึ�น 4%  

 สําหร ับนโยบายในการควบคุมต้นทุนขาย หากราคากระดาษมีแนวโน้มเพิ�มขึ�น บริษัทจะควบคุมยอดผลิต               

อยา่งเขม้งวดโดยการควบคมุคมุยอดรบัคนื และปรบัการจดัหน้าเนื�อหาข่าวใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนหน้ากระดาษ หรอืปรบัลด

จํานวนหน้าส ีโดยต้นทุนกระดาษและต้นทุนการพมิพ์รวมในปี 2559 เท่ากบั 398 ล้านบาท ลดลง 21%  เมื�อเทยีบกบั       

ปีกอ่นที�เท่ากบั 501 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธรุกิจสื�อสิ�งพิมพ์และโฆษณา  

 ในปี 2559 มมีลูค่าเท่ากบั 564 ลา้นบาท ลดลง 1% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 571 ล้านบาท สําหรบัค่าใชจ้่ายใน     

การขายและบรหิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนฝ่ายขายและบรหิาร 30% ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขาย 20% ค่าใช้จ่าย

เกี�ยวกบั  คา่ขนส่งหนงัสอืและค่าเดนิทาง 9% และคา่เสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 3% โดยค่าใชจ่้ายในส่วนนี�ไม่แปรผนัตาม

รายได ้

 ในปี 2558 มมีลูค่าเท่ากบั 571 ลา้นบาท ลดลง 10% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 633 ลา้นบาท สําหรบัค่าใชจ้่ายใน   

การขายและบรหิารประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนฝ่ายขายและบรหิาร 25% ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขาย 27% ค่าใช้จ่าย

เกี�ยวกบั  ค่าขนส่งหนังสอืและค่าเดนิทาง 11% และค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 3% โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี�ไม่แปรผนั 

ตามรายได ้
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   ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั �นต้นสาํหรบัธรุกิจสื�อสิ�งพิมพแ์ละโฆษณา  

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 376 ล้านบาท หรอื 41% เมื�อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายและบรกิารลดลงจากปีก่อน 

เนื�องจากการลดลงของรายได้ในธุรกิจสื�อสิ�งพิมพ์ตามสาเหตุข้างต้น และในขณะที�ส ัดส่วนของต้นทุนค่อนข้างคงที�            

ซึ�งมกีารควบคุมดแูลตน้ทนุอยา่งใกลช้ดิมาตลอด ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั �นตน้ลดลงจากปีที�ผา่นมา 

 ในปี 2558 มมีลูคา่เท่ากบั 361 ลา้นบาท หรอื 49% เมื�อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายและบรกิารไม่เปลี�ยนแปลงจาก         

ปีก่อน เนื�องจากบรษิัทมีการควบคุมดูแลต้นทุนอย่างใกล้ชิด ทําให้สามารถรกัษาอตัรากําไรขั �นต้นไดเ้ท่ากบัปีที�ผ่านมา    

ในขณะที�รายไดข้องธุรกจิลดลง 

กาํไรสทุธิสาํหรบัธรุกิจสื�อสิ�งพิมพ ์ 

 ในปี 2559 มผีลการดาํเนินงานเป็นขาดทนุสทุธ ิ290 ลา้นบาท ลดลง 459 ลา้นบาท เมื�อเทยีบกบัปีกอ่นที�มกีาํไรสุทธิ

เท่ากบั 169 ล้านบาท โดยมาจากรายได้จากการขายและใหบ้รกิารลดลงเป็นจํานวน 365 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา 28%          

เมื�อเทยีบกบัปีก่อน กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนลดลงจํานวน 61 ลา้นบาท และการรบัรูค้่าใชจ่้ายทางภาษีจํานวน 80 

ลา้นบาท ในขณะที�ปีกอ่นมรีายไดภ้าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากผลขาดทุนในอดตีประมาณ 49 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม สดัส่วน

ของต้นทุนขายและบรกิาร และค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารไม่เปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสาระสําคญั จึงทําให้มผีลการ

ดาํเนินงานขาดทุนลดลงอยา่งมากเมื�อเทยีบกบัปีที�ผา่น 

 ในปี 2558 มผีลการดาํเนินงานเป็นกําไรสุทธ ิ169 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 92 ล้านบาท เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 88       

ลา้นบาท โดยมาจากกาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนไปในระหว่างปีจํานวน 61 ลา้นบาท และรายไดภ้าษีเงนิไดร้อตดับญัช ี   

จากผลขาดทุนในอดตีประมาณ 75 ลา้นบาท และการควบคุมดแูลตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ�น ทาํใหส้ดัส่วนของ

ตน้ทุนขายและบรกิาร และคา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิารไม่เปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคญั จงึทําใหผ้ลการดําเนินงาน     

มกีาํไรที�เพิ�มขึ�นจากปีก่อน 

ธรุกิจบริการด้านการพิมพ ์(Printing Services Business)  

อยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของ บรษิทั ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั (“WPS”) (NMG ถอืหุน้ 84.50%)  

(หน่วย : พันบาท)

รายการในงบกําไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % 2559 - 2558 % 2558-2557 %

เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง)

รายได้จากการให้บริการงานพิมพ์ – ภายใน 297,025       82% 266,359       83% 211,434       78% (54,925)        -21% (30,666)        -10%

รายได้จากการให้บริการงานพิมพ์ – ภายนอก 65,769         18% 54,339         17% 60,141         22% 5,802           11% (11,430)        -17%

รวมรายได้จากการให้บริการงานพิมพ์ 362,794       100% 320,698       100% 271,575       100% (49,123)        -15% (42,096)        -12%

รายไดค้า่เชา่และบริการ 4,928           4,485           4,718           233              5% (443)             -9%

รายไดอ้ื�น 7,128           6,075           6,086           11                0% (1,053)          -15%

รวมรายได้ 374,850       331,258       282,379       (48,879)        -15% (43,592)        -12%

ต้นทุนการให้บริการ 301,345       262,767       218,839       (43,928)        -17% (38,578)        -13%

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 30,631         30,929         38,979         8,050           26% 298              1%

รวมค่าใช้จ่าย 331,976       293,696       257,818       (35,878)        -12% (38,280)        -12%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนนิงานก่อนดอกเบี�ยแล ะภาษี 42,874         37,562         24,561         (13,001)        -35% (5,312)          -12%

ต้นทุนทางการเงนิ (9,891)          (3,874)          (3,163)          711              -18% 6,017           -61%

รายได้ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงนิได้ 1,478           (1,391)          (2,883)          (1,492)          107% (2,869)          -194%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 34,461         32,297         18,515         (13,782)        -43% (2,164)          -6%  
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รายได้ :- 

รายได้จากการให้บริการงานพิมพ ์ 

    
 

 หน่วย : พนับาท 

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 2557 % 2558 % 2559 % 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารงานพมิพ ์– ภายใน 297,025 82% 266,359 83% 211,434 78% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารงานพมิพ ์– ภายนอก 65,769 18% 54,339 17% 60,141 22% 

รวมรายไดจ้ากการให้บริการงานพิมพ์ 362,794 100% 320,698 100% 271,575 100% 

รายไดค้า่เช่าและบรกิาร 4,928 

 

4,485 

 

4,718 

 รายไดอ้ื�น 7,128 

 

6,075 

 

6,086 

 รวมรายได ้ 374,850 

 

331,258 

 

282,379 

  ในปี 2559 มมีูลคา่เท่ากบั 272 ล้านบาท ลดลง 15% เมื�อเทยีบกบัปีกอ่นที�เทา่กบั 321 ลา้นบาท ซึ�งรายไดส้่วนใหญ่

เป็นการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารงานพมิพจ์ากบรษิทัแม่และบรษิทัในเครอืประมาณ 78% - 83% โดยสาเหตุการลดลงของรายได้

งานพมิพจ์ากลูกคา้ภายใน ซึ�งเป็นผลกระทบมาจากการถดถอยของธุรกจิสื�อสิ�งพมิพอ์ยา่งต่อเนื�อง   

 ในปี 2558 มมีูลคา่เท่ากบั 321 ลา้นบาท ลดลง 12% เมื�อเทยีบกบัปีกอ่นที�เทา่กบั 363 ลา้นบาท ซึ�งรายไดส้่วนใหญ่     

เป็นการเรยีกเกบ็ค่าบรกิารงานพมิพจ์ากบรษิทัแม่และบรษิทัในเครอืประมาณ 80% - 85% โดยสาเหตุการลดลงของรายได ้   

งานพมิพจ์ากลูกคา้ภายนอกประมาณ 17% 

 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทนุการให้บริการของธรุกิจบริการด้านการพิมพ ์ 

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 219 ล้านบาท ลดลง 17% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 263 ลา้นบาท โดยมสีดัส่วน

โครงสรา้งของตน้ทุนประกอบดว้ยตน้ทุนกระดาษและวตัถุดบิในการรบัจ้างผลติเท่ากบั 36% เงนิเดอืนค่าจ้างส่วนงานผลติ

เท่ากบั 19% และคา่เสื�อมราคาเท่ากบั 31% และอื�นๆ 14% โดยสดัส่วนดงักล่าวใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

 ในปี 2558 มมีูลค่าเท่ากบั 263 ล้านบาท ลดลง 13% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 301 ล้านบาท โดยมสีดัส่วน

โครงสรา้งของตน้ทุนประกอบดว้ยตน้ทุนกระดาษและวตัถุดบิในการรบัจ้างผลติเท่ากบั 37%  เงนิเดอืนค่าจ้างส่วนงานผลติ

เท่ากบั 21% และคา่เสื�อมราคาเท่ากบั 27% และอื�นๆ 15% โดยสดัส่วนดงักล่าวใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของธรุกิจบริการด้านการพิมพ ์ 

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 39 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 26% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 31 ล้านบาท โดยมสีดัส่วน

ค่าใช้จ่ายประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนฝา่ยขายและบรหิารเท่ากบั 47% และค่าเสื�อมราคาเท่ากบั 16% และค่าเดนิทาง   

คา่พาหนtและคา่ขนสง่เท่ากบั 6% โดยคา่ใชจ่้ายในสว่นนี�ไม่แปรผนัตามรายได ้  

 ในปี 2558 มมีลูคา่เทา่กบั 31 ลา้นบาท ไม่มกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากปีก่อน โดยมสีดัสว่นคา่ใชจ่้าย

ประกอบดว้ยคา่ใชจ้่ายเงนิเดอืนฝา่ยขายและบรหิารเท่ากบั 29% และค่าเสื�อมราคาเท่ากบั 21% และค่าเดนิทาง ค่าพาหนะ 

และคา่ขนสง่เท่ากบั 7% โดยค่าใชจ้่ายในสว่นนี�ไม่แปรผนัตามรายได ้
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 ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั �นต้นของธรุกิจบริการด้านการพิมพ ์ 

 ในปี 2559 มผีลกาํไรขั �นตน้เท่ากบั 53 ลา้นบาท หรอื 19% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโดยอตัรากาํไรขั �นตน้เพิ�มขึ�น 

จากปีก่อน 1% โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของตน้ทนุขาย โดยเฉพาะตน้ทุนในส่วนของเงนิเดอืนและค่าจา้งส่วนงาน               

ซึ�งเป็นตน้ทนุคงที�มสีดัสว่นลดลงจากปีก่อน 

 ในปี 2558 มีผลกําไรขั �นต้นเท่ากบั 58 ล้านบาท หรอื 18% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโดยผลกําไรขั �นตน้ลดลง     

จากปีก่อน 3 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารงานพมิพภ์ายนอก ในขณะที�ตน้ทุน

ขายลดลงในสดัส่วนน้อยกว่ารายได้ โดยเฉพาะต้นทุนค่าเสื�อมราคาและต้นทุนในส่วนของเงนิเดอืนและค่าจ้างส่วนงาน               

ซึ�งเป็นตน้ทนุคงที�มสีดัสว่นใกลเ้คยีงเดมิปีก่อน  

กาํไรสทุธิของธรุกิจบริการด้านการพิมพ ์ 

 ในปี 2559 กําไรสุทธเิท่ากบั 19 ล้านบาท ลดลง 41% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�มกีําไรสุทธิที�เท่ากบั 32 ล้านบาท       

เป็นผลมาจากรายไดท้ี�ลดลง และมคี่าใช้จ่ายชดเชยในการเลกิจ้างพนักงานในระหว่างปีประมาณ 10 ล้านบาท  

 ในปี 2558 กําไรสุทธเิท่ากบั 32 ล้านบาท ลดลง 6% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�มีกําไรสุทธิที�เท่ากบั 34 ล้านบาท         

เป็นผลมาจากรายไดท้ี�ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบรหิารส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที� 

ธรุกิจสื�อการศึกษาและบนัเทิง (Edutainment Business)  

อยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย 4 บรษิทัดงันี�  

• บรษิทั เนชั �น อนิเตอรเ์นชั �นแนล เอด็ดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“NINE”) (NMG ถอืหุน้ 72.35%) 

• บรษิทั เนชั �น โกลบอล เอด็ดเูทนเมนท ์จํากดั (“NGE”) (NINE ถอืหุน้ 99.47%) 

• บรษิทั เนชั �น เอด็ดเูทนเทนท ์จาํกดั (“NED”) (NINE ถอืหุน้ 99.99%) 

(โอนกจิการและเสรจ็สิ�นการชาํระบญัชเีมื�อวนัที� 17 ตุลาคม 2559) 
(หน่วย : พันบาท)

รายการในงบกาํไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % 2559 - 2558 % 2558-2557 %

เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง)

รายได้จากการจาํหน่ายหนังสือการ์ตูนและหนังสือเพื�อการศึกษา 79,381         40% 89,306       47% 77,119       49% (12,187)     -14% 9,925         13%

รายได้จากการจาํหน่ายหนังสือเล่ม (Pocket book) 44,901         23% 32,128       17% 23,805       15% (8,323)       -26% (12,773)     -28%

รายได้จากการคา่บริการ 74,953         38% 69,419       36% 55,792       36% (13,627)     -20% (5,534)       -7%

รวมรายได้จากการขายแล ะให้บริการ 199,235       100% 190,853     100% 156,716     100% (34,137)     -18% (8,382)       -4%

ดอกเบี�ยรับ 12,926         8,526         8,893         367            4% (4,400)       -34%

รายได้อื�น (1,224)          8,063         10,982       2,919         36% 9,287         -759%

รวมรายได้ 210,937       207,442     176,591     (30,851)     -15% (3,495)       -2%

ต้นทุนการให้บริการ 142,683       130,520     89,641       (40,879)     -31% (12,163)     -9%

ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกจิ -                   -                204,445     

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 77,924         86,176       79,131       (7,045)       -8% 8,252         11%

รวมค่าใช้จ่าย 220,607       216,696     373,217     156,521     72% (3,911)       -2%

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานก่อนดอกเบี�ยแล ะภาษี (9,670)          (9,254)       (196,626)   (187,372)   2025% 416            -4%

ต้นทุนทางการเงนิ (1,026)          (1,010)       (868)          142            -14% 16              -2%

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ (3,384)          (5,084)       (11,825)     (6,741)       133% (1,700)       50%

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ (14,080)        (15,348)     (209,319)   (193,971)   1264% (1,268)       9%  
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รายได้ : - 

 รายได้รวมจากธุรกิจสื�อการศึกษาและบนัเทิง ในปี 2559 ประกอบด้วยรายได้หลกัจากการจําหน่ายสิ�งพมิพ ์               

เพื�อการศกึษาและหนังสอืเล่ม การเป็นตวัแทนจาํหน่ายสิ�งพมิพต์่างประเทศ โดยในปี 2559 รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร

รวมทั �งหมด 4 บรษิทั ในสายธุรกจินี�มมีูลค่าเท่ากบั 157 ลา้นบาท ลดลง 18% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 191 ลา้นบาท          

โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปจัจุบนัเปลี�ยนไป ซึ�งสอดคล้องกบัผลสํารวจของสมาคมผู้จ ัดพิมพ์และ              

ผูจ้ําหน่ายหนังสอืแห่งประเทศไทย พบว่าผูบ้รโิภคจะไม่นิยมซื�อสนิคา้จากรา้นคา้ในระหว่างปี เนื�องจากผูบ้รโิภคสามารถ      

หาแหล่งขอ้มลูหรอืตดิตามข่าวสารจากการแชรจ์าก Facebook, twitter จงึทาํใหน้ิยมซื�อสนิคา้ในงานสปัดาหห์นงัสอืแหง่ชาติ

มากขึ�นเพราะมที ั �งส่วนลดและของแถม  รวมทั �งสามารถหาหนังสอืไดทุ้กสาํนักพมิพ ์นอกจากนี� ในปจัจุบนัช่องทางการจดั

จาํหน่าย Modern trade และเอเยน่ต ์เร ิ�มมกีารปิดตวัในบางสาขาหรอืบางเอเยน่ตท์ี�ยอดขายไม่ด ี จงึทาํใหย้อดขายผ่านช่อง

ทางการจดัจําหน่ายเหล่านี�ลดลงจากภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ประกอบกบัผูบ้รโิภคนิยมอ่านหนังสอืจากทาง

ออนไลน์มากขึ�น ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดหนงัสอืลดลงอยา่งต่อเนื�อง อยา่งไรกต็าม บรษิทัมกีารปรบัตวัในธุรกจินี�เช่นกนั 

โดยมกีารขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื�อจําหน่ายสนิคา้ ผ่านเว็บไซต์อคีอมเมริ์ซ  Nstore.net  นอกจากนี� บรษิทัพยายาม

ขยายช่องทางไปยงั LINE, LINE Shop, tarad.com, Lazada และช่องทางออนไลน์อื�นๆ ตลอดจนมกีารจดัทาํการตลาดที�

มากขึ�น ด้วยสื�อผสมผสานทั �งออนไลน์ และออฟไลน์เพื�อโปรโมทสินค้าใน NSTORE ซึ�งมีท ั �งในและนอกเครือ                   

ที�หลากหลาย มีการขยายไปจําหน่ายสินค้าของบริษัทคู่ค้าเพิ�มมากขึ�น รวมทั �งพยายามสรา้งวฒันธรรมการให้บรกิาร                

เพื�อมุง่หวงัสรา้งความรูส้กึประทบัใจ อบอุ่นใหก้บัลกูคา้ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารแลว้กลบัมาซื�อซํ�าอกี 

รายได้จากการจาํหน่ายหนังสือการตู์นและหนังสือเพื�อการศึกษา  

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 77 ลา้นบาท ลดลง 14% จากปีก่อนที�เท่ากบั 89 ล้านบาท โดยในภาพรวมของตลาด

หนังสอืลดลงอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้รโิภคเปลี�ยนไป บรษิทั จงึมนีโยบายในการผลิตสนิคา้ให้

เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึ�น และพยายามผลกัดนัยอดขายสนิคา้เขา้งานมหกรรมหนังสอื และงานสปัดาห์

หนังสอืแห่งชาตเิพิ�มมากขึ�น รวมทั �งเร่งการขายสนิคา้ผ่านงานบธูต่างๆ  ซึ�งก็สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจของสมาคมผูจ้ดัพมิพ์

และผูจํ้าหน่ายหนงัสอืแหง่ประเทศไทยไดม้กีารสาํรวจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค พบว่าผูบ้รโิภคจะไม่นิยมซื�อสนิคา้จากรา้นคา้

ในระหว่างปี เนื�องจากผูบ้รโิภคสามารถหาแหล่งขอ้มลูหรอืตดิตามขา่วสารจากการแชรจ์าก Facebook, twitter จงึทาํใหน้ิยม

ซื�อสนิคา้ในงานสปัดาหห์นงัสอืแหง่ชาตมิากขึ�นเพราะมทีั �งสว่นลดและของแถม  รวมทั �งสามารถหาหนังสอืไดทุ้กสาํนักพมิพ ์

นอกจากนี� ในปจัจุบนัช่องทางการจดัจําหน่าย Modern trade และเอเย่นต์ เริ�มมกีารปิดตวัในบางสาขาหรอืบางเอเย่นต์ที�

ยอดขายไม่ดอีย่างต่อเนื�องจากปีก่อน  จงึทาํใหย้อดขายผา่นช่องทางการจดัจาํหน่ายเหล่านี�ลดลงจากภาวะเศรษฐกจิโดยรวม

ของประเทศ ในปี 2559 ยอดขายหนังสอืการต์ูนจากประเทศญี�ปุ่นที�ไดร้บัความนิยมในตลาดสูงสุดในปี ไดแ้ก่ หนังสอืนารุ

โตะ นินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ ซึ�งเป็นเล่มจบในปี 2558 ทําใหใ้นปี 2559 ไม่มหีนงัสอืเล่มดงัเหมอืนหนังสอืนารโุตะ นินจาคาถา 

ปจัจุบนัทางบรษิทัมกีารออกหนังสอืระหว่างปี ไดแ้ก่  One Punch Man,  Bleach  เทพมรณะ, โดราเอมอนบิ�กบุ๊ค,นินจา

คาถา เปิดตํานานลบั, New Prince of Tennis, World Trigger, โจโจล้่าขา้มศตวรรษ, เดธโน๊ต Pocket Edition , บารากะ

มอน เกาะมฮีา, Blue Exocist, อสรูกนิคน, คุโรงาเนะ เคนโด ้ดวล ดาบ เดอืด, คุโรโกะ นายจดืพลกิสงัเวยีนบาส, รอ็คล ี

ตาํนานนินจา พลงัวยัรุน่เตม็พกิดั เป็นตน้ หนังสอืขายดไีดแ้ก่ One Punch Man,  นินจาคาถา เปิดตํานานลบั, โจโจล้่าขา้ม

ศตวรรษ, เดธโน๊ต Pocket Edition, รอ็คล ีตํานานนินจา พลงัวยัรุ่นเตม็พกิดั ในระหว่างปี กลุ่มบรษิทัมกีารออกหนังสอืใหม่

สาํหรบัเยาวชนเพื�อจดัจําหน่ายมากขึ�น โดยในปีนี�หนังสอืนิทานและกจิกรรมเสรมิทกัษะยงัคงไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื�อง

ไดแ้ก่ ฤดแูสนสนุกของโซเฟีย Fun Pack, ปกแขง็ นิทานคลาสสกิของดสินียส์โนไวท์, เกมระบายสกีบัโซเฟีย+กระเป๋า , 

Sofia รวมนิทานแสนรกัเจ้าหญงิโซเฟียที�หนึ�ง ปกแขง็, FROZEN Storybook CollectionBox Set, Frozen ระบายสรีาชนิีหมิะ+

แต่งตวัตุ๊กตา+กระเป๋า และหนังสอืชุดเจ้าหญงิ เช่น Princess Color & Play, ระบายสหีรรษากบัราพนัเซล+กระเป๋าสตางค ์

เป็นเรื�องที�ไดร้บัความนิยมและมยีอดจําหน่ายสงูมาก นอกจากนี�มหีนงัสอืที�ไดร้บัความนิยมอื�นๆ  เช่น หนังสอืกจิกรรมเสรมิ

ทกัษะ Disney,  นิทานปกแขง็ Frozen  ผจญภยัแดนคาํสาปราชินีหมิะ, Frozen ระบายสรีาชนีิหมิะ+แต่งตวัตุ๊กตา+กระเป๋า 
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เป็นตน้ และเพิ�มการจดัจําหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade มากขึ�น โดยจดั promotion แถมสนิคา้พรเีมยีม  ที�น่าสนใจ

เพื�อดงึดดูกลุ่มลูกคา้ เช่น เซเว่นอเีลฟเว่น, รา้นนายอนิทร ์และในปีนี�ไดเ้พิ�มช่องทางเขา้โลตสั เอก็เพรส มากขึ�น รวมทั �งมี

การผลกัดนัการขายโครงการ CSR มากขึ�น และจดักจิกรรมออกบธูตามสถานที�ต่างๆใหม้ากขึ�น   

 ในปี 2558 มมีูลค่าเท่ากบั 89 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 13% จากปีก่อนที�เท่ากบั 79 ล้านบาท โดยในภาพรวมของตลาด

หนังสอืลดลงอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลี�ยนไป บรษิทัจึงมีนโยบายในการผลิตสนิคา้ให้

เป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึ�น และพยายามผลกัดนัยอดขายสนิคา้เขา้งานมหกรรมหนังสอื และงานสปัดาห์

หนังสอืแห่งชาตเิพิ�มมากขึ�น ซึ�งก็สอดคลอ้งกบัผลสาํรวจของสมาคมผูจ้ดัพมิพ์และผูจ้ําหน่ายหนังสอืแห่งประเทศไทยไดม้ี

การสาํรวจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  พบว่าผูบ้รโิภคจะไม่นิยมซื�อสนิคา้จากรา้นคา้ในระหว่างปี เนื�องจากผูบ้รโิภคสามารถหา

แหล่งขอ้มูลหรอืตดิตามข่าวสารจากการแชรจ์าก Facebook, twitter จงึทําใหน้ิยมซื�อสนิคา้ในงานสปัดาหห์นังสอืแห่งชาติ

มากขึ�นเพราะมที ั �งส่วนลดและของแถม  รวมทั �งสามารถหาหนังสอืไดทุ้กสาํนักพมิพ ์นอกจากนี� ในปจัจุบนัช่องทางการจดั

จาํหน่าย Modern trade และเอเยน่ต ์เร ิ�มมกีารปิดตวัในบางสาขาหรอืบางเอเยน่ตท์ี�ยอดขายไม่ด ี จงึทาํใหย้อดขายผ่านช่อง

ทางการจดัจําหน่ายเหล่านี�ลดลงจากภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ในปี 2558 ยอดขายหนังสอืการต์ูนจากประเทศ

ญี�ปุน่ที�ไดร้บัความนิยมในตลาดสงูสดุในปี ไดแ้ก่ หนงัสอืนารโุตะ นินจาคาถา โอโ้ฮเฮะ ซึ�งเป็นเล่มจบ, Bleach  เทพมรณะ, 

โดเรมอน, ไอห้นูไตฝุ้น่มะกนับอล, Steel Ball Run,  เดอะพรนิซ ์ออฟเทนนิส, โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษ, Blue Exocist, 

Monters, คุโรโกะ นายจดืพลกิสงัเวยีนบาส, ชนิจงั, นูระหลานจอมภตู, Hunter X Hunter และเคนโด ้ดวลดาบเดอืด เป็นตน้ 

ในระหว่างปี กลุ่มบรษิทัมกีารออกหนังสอืใหม่สาํหรบัเยาวชนเพื�อจดัจําหน่ายมากขึ�น โดยในปีนี�หนังสอืนิทานและกจิกรรม

เสรมิทกัษะยงัคงไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื�อง โดยหนังสอืเกมเอลซ่าผจญภยัแดนหมิะ, นิทานปกแขง็ Frozen ผจญภยัแดน

คาํสาปราชนิีหมิะ และหนงัสอืชุดเจา้หญงิ   เป็นเรื�องที�ไดร้บัความนิยมและมยีอดจาํหน่ายสงูมาก นอกจากนี�มหีนงัสอืที�ไดร้บั

ความนิยมอื�นๆ  เช่น หนงัสอืกจิกรรมเสรมิทกัษะ Disney, Sponge Bob, นิทานปกแขง็ Frozen  ผจญภยัแดนคาํสาปราชนิี

หมิะ, บิ�กฮีโร เป็นต้น และเพิ�มการจดัจําหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade มากขึ�น    โดยจดั promotion แถมสนิคา้พ

รเีมยีมที�น่าสนใจเพื�อดงึดดูกลุ่มลูกค้า เช่น เซเว่นอเีลฟเว่น, รา้นนายอนิทร์ รวมทั �งม ีการผลกัดนัการขายโครงการ CSR 

มากขึ�น  และจดักจิกรรมออกบธูตามสถานที�ต่างๆใหม้ากขึ�น 

รายได้จากการจาํหน่ายหนังสือเล่ม  

 ในปี 2559 มรีายไดเ้ท่ากบั 24 ลา้นบาท ลดลง 26% จากปีก่อนที�เท่ากบั 32 ลา้นบาท เนื�องจากปจัจุบนัพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคเปลี�ยนไป โดยในภาพรวมของตลาดหนังสอืลดลงอย่างต่อเนื�อง และมกีารปิดตวัลงของสํานักพมิพ ์นิตยสารหลาย

ฉบบั  นอกจากนี� บรษิทัมกีารคดัเลอืกหนงัสอืในการจดัพมิพม์ากขึ�นโดยเลอืกผลติเฉพาะหนงัสอืที�มแีนวโน้มขายดแีละเป็นที�

นิยม  จงึทาํใหจํ้านวนปกหนงัสอืลดลงจากปีกอ่นเป็นจํานวนมาก โดยบรษิทัมุ่งเน้นผลติและจําหน่ายหนังสอืพอ็คเก็ตบุ๊คสท์ี�

มเีนื�อหาเกี�ยวกบัโหราศาสตร ์สขุภาพ และบคุคลสาํคญั  เช่น แยบ็บ่อยๆ สอยดว้ยฮุคขวาเคลด็ลบั โซเชยีลมเีดยี, เทคนคิจบัเทจ็ 

เคล็ดลบัจบัโกหก Liespotting,  กา้วขึ�นมาแกร่งRising Strong,  หายปว่ยดว้ยสมุนไพรคู่ครวั, ปรบัสมองเปลี�ยนชีวติพชิติ

เป้าหมาย,  หาทําเลรา้น ทํารวย,   ถนอมตบั ยบัยั �งสารพดัโรค,  เซยีนหุน้มอืทอง (ฉ.ปรบัปรุง), เพาะเหด็กนิได,้ ทําขายรวย

,  หยดุปว่ยดว้ยแพทยท์างเลอืก,  95% รกัษามะเรง็ผดิวธิ,ี  หวงัเจยีนหลนิ มงักรหมายเลข1แห่งโลกอสงัหา,  เคลด็ลบัเซยีน

หุน้พนัธุ์แทฉ้.ปรบัปรุง, มหศัจรรยผ์ลตอบแทน , หุน้ลิ�งดาวองัคาร,  เกง็กําไรแบบมอืโปร สไตล์Three-Pass Action ,        

วถิสีตาร์ทอพั ฝนั กล้า บา้ ลุย, Trend Line ง่ายจงั, ปฏทินิฤกษ์มงคล Joey Yap, ยดืกลา้มเนื�อวนัละ 6 นาทหีุ่นฟิต ซกิซ์

แพก็, บนัทกึตามรอย ๙๙ คําพ่อสอน ซึ�งไดร้บัความนิยมอย่างสงูในตลาด  และหนังสอือื�นๆที�ไดร้บัความนิยมในปี 2559 

ไดแ้ก ่เจาะจดุแขง็, มหศัจรรยผ์ลตอบแทน, เคลด็ลบัเซยีนหุน้พนัธุแ์ทฉ้.ปรบัปรงุ, นําใหช้นะ อเลก็ซ ์เฟอรก์สูนัปกแขง็ เป็นตน้ 

 ในปี 2558 มรีายไดเ้ท่ากบั 32 ล้านบาท ลดลง 28% จากปีก่อนที�เท่ากบั 45 ลา้นบาท เนื�องจากปจัจุบนัพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคเปลี�ยนไป โดยในภาพรวมของตลาดหนังสอืลดลงอย่างต่อเนื�อง  นอกจากนี� บรษิทัมีการคดัเลือกหนังสอื                  

ในการจดัพมิพม์ากขึ�นโดยเลอืกผลติเฉพาะหนังสอืที�มีแนวโน้มขายดแีละเป็นที�นิยม  จงึทําใหจ้ํานวนปกหนังสอืลดลงจาก      

ปีกอ่นเป็นจํานวนมาก โดยบรษิทัมุง่เน้นผลติและจาํหน่ายหนังสอืพอ็คเกต็บุ๊คสท์ี�มเีนื�อหาเกี�ยวกบัโหราศาสตร ์สุขภาพ และ
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บุคคลสาํคญั  เช่น ไม่มเีกดิ ไม่มีตาย, แจ็ค หม่า พญามงักรแห่งอาณาจกัร Alibaba, หลวงพ่อคณู (เทพเจา้แห่งด่านขุนทด),            

อาลบีาบา มงักรปฏวิตัโิลก, คดิอย่างผูนํ้า ทําอย่าง Google, สาธติ เซกลั ภารตะหวัใจไทย, เทรดแบบเซยีนหุ้น ใหไ้ดก้ําไรขั �น

เทพ, ออมใหร้วย ดว้ยกองทนุ, ใครไม่ป่วยยกมอืขึ�น ตอนคู่มอืบําบดัโรค, ปฏทินิฤกษ์มงคล Joey Yap  ซึ�งไดร้บัความนิยม

อย่างสูงในตลาด  และหนงัสอือื�นๆที�ไดร้บัความนิยมในปี 2558 ไดแ้ก่ เจาะจุดแขง็, ชีวติและทางเลอืกฮลิลาร ีคลนิตนั,      

สดุยอดคาํถาม  สูก่ารเป็นผูนํ้า, เขาชื�อ“ตู่”, นวดกดจุด, ตามรอยปาฏหิารยิพ์ญานาค, 21 วนัหุ่นเป๊ะไดส้ไตลเ์กาหล,ี ทํานาย

ชะตาเสรมิดวงโชคดรีบัปีวอก 2559 และ มคีวามสขุเพิ�ม 10% ปรบัใจเพยีงนิดเปลี�ยนชวีติได ้เป็นตน้ 

รายได้จากการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสิ�งพิมพต่์างประเทศ 

 ในปี 2559 มรีายไดเ้ท่ากบั 56 ลา้นบาท ลดลง 20% จากปีก่อนที�เท่ากบั 69 ลา้นบาท เนื�องจากชาวต่างประเทศ       

ที�เขา้มาทาํงานในประเทศไทยซึ�งเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัและเป็นสมาชกิสิ�งพมิพข์องบรษิทั มจีํานวนลดลงจากปีก่อนเนื�องจาก

กลุ่มที�เขา้มาทํางานในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ�งพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�จะนิยมอ่านหนังสอืจาก

ทางออนไลน์มากขึ�นจงึทําใหส้มาชกิมจีํานวนลดน้อยลง แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัพยายามผลกัดนัและรกัษาฐานลูกคา้รวมทั �ง

ปรบักลยทุธแ์ผนการตลาดเพื�อกระตุน้ยอดขายมากขึ�น 

 ในปี 2558 มรีายไดเ้ทา่กบั 69 ลา้นบาท ลดลง 7% จากปีก่อนที�เท่ากบั 75 ลา้นบาท เนื�องจากชาวต่างประเทศที�เขา้

มาทํางานในประเทศไทยซึ�งเป็นกลุ ่มลูกค้าหลักและเป็นสมาชิกสิ�งพิมพ์ของบริษัทมีจํานวนลดลงจากปีก่อน และ            

จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที�จะนิยมอ่านหนังสือจากทางออนไลน์มากขึ�น จงึทําใหส้มาชกิมจีํานวนลดน้อยลง อย่างไร ก็ตาม 

บรษิทัพยายามผลกัดนัและรกัษาฐานลกูคา้รวมทั �งปรบักลยทุธแ์ผนการตลาดเพื�อกระตุน้ยอดขายมากขึ�น  

ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทนุขายสินค้าและให้บริการของธรุกิจสื�อการศึกษาและบนัเทิง  

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 90 ล้านบาท ลดลง 31% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 131 ล้านบาท ต้นทุนขายสนิคา้

ประกอบดว้ย ตน้ทุนผนัแปร ได้แก่ ต้นทุนค่าหนังสอื รวมถงึตน้ทุนการจ้างพมิพ์ ตน้ทุนการผลติต่างๆ ค่าลขิสทิธิ �หนังสอื     

และลขิสทิธิ �นกัเขยีน เท่ากบั 70% และตน้ทุนคงที� ไดแ้ก่ รายจ่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารของฝา่ยบรรณาธกิารและฝ่ายผลติ 

เท่ากบั 19% และคา่เสื�อมราคา/คา่ตดัจําหน่าย เท่ากบั 11% 

 ในปี 2558 มมีูลค่าเท่ากบั 131 ล้านบาท ลดลง 9% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 143 ล้านบาท ต้นทุนขายสนิคา้

ประกอบดว้ย ตน้ทุนผนัแปร ได้แก่ ต้นทุนค่าหนังสอื รวมถงึตน้ทุนการจ้างพมิพ์ ตน้ทุนการผลติต่างๆ ค่าลขิสทิธิ �หนังสอื     

และลขิสทิธิ �นกัเขยีน เท่ากบั 66% และตน้ทุนคงที� ไดแ้ก่ รายจ่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารของฝ่ายบรรณาธกิารและฝา่ยผลติ 

เท่ากบั 11% และคา่เสื�อมราคา/คา่ตดัจําหน่าย เท่ากบั 14% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ในปี 2559 มมีลูคา่เท่ากบั 79 ลา้นบาท ลดลง 8% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 86 ลา้นบาท สดัส่วนของโครงสรา้ง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วยรายจ่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารของฝ่ายขายและฝ่ายบรหิารเท่ากบั 27%     

คา่ใชจ่้ายสง่เสรมิการขายเท่ากบั 15% ซึ�งคา่ใชจ่้ายในสว่นนี�ไม่แปรผนัตามรายได ้ 

 ในปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 86 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 11% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 78 ล้านบาท สดัส่วนของ

โครงสรา้งคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารประกอบดว้ยรายจ่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารของฝา่ยขายและฝา่ยบรหิารเท่ากบั 26%     

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายเท่ากับ 23% และค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการขนส่งเดินทางเท่ากับ 1% ซึ�งค่าใช้จ่ายในส่วนนี�             

ไม่แปรผนัตามรายได ้ 
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ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั �นต้นของธรุกิจสื�อการศึกษาและบนัเทิง  

 ในปี 2559 มีกําไรขั �นตน้เท่ากบั 67 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน 43% ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร เพิ�มขึ�น 

15% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 32% เนื�องมาจากการลดลงของต้นทุนค่าลิขสทิธิ �หนังสอืประมาณ 39% โดยบรษิัทม ี   

การคดัสรรลขิสทิธิ �ใหต้รงกบัหนังสอืที�อยู่ในความตอ้งการของตลาด ซึ�งเป็นการควบคุมตน้ทุนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ�น 

 ในปี 2558 มกีาํไรข ั �นตน้เท่ากบั 60 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น 32% ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร เพิ�มขึ�น 4% 

เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 28% เนื�องจากการควบคุมตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ถงึแม้ว่าภาพรวมรายไดล้ดลงจากปีก่อน 

อนัเนื�องมาจากสภาพแวดล้อมปจัจัยภายนอก ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจที�ชะลอตวั และ การปรบัเปลี�ยนในพฤติกรรมของ

ผู้บริโภค เป็นต้น ประกอบกับบรษิัทมีต้นทุนคงที� ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเงินเดอืนและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิตและ

คา่ลขิสทิธิ �ตดัจําหน่าย 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิของธรุกิจสื�อการศกึษาและบนัเทิง  

 ในปี 2559 ผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธริวม 4 บรษิทั มมีูลค่าเท่ากบั 209 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน -119% ของ

รายไดร้วม ลดลง 126% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั -7% เนื�องจากกลุ่มบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งธุรกจิสื�อสิ�งพมิพ์        

จงึมกีารปรบัลดสาํรองสนิคา้เพิ�มขึ�นตามภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมสิ�งสื�อพมิพป์ระมาณ 204 ลา้นบาท ตามการแยก

แสดงรายการที�หน้างบการเงนิในปี 2559 

 ในปี 2558 ผลการดาํเนินงานขาดทนุสทุธริวม 4 บรษิทั มมีลูคา่เทา่กบั 15 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น -7% ของรายไดร้วม 

โดยมอีตัราขาดทนุสทุธเิท่ากบัปีกอ่น 

ธรุกิจสื�อกระจายภาพและเสียง และสื�อสมยัใหม ่ (Broadcasting and New Media  Business) 

อยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย 4 บรษิทั ดงันี� 

• บรษิทั เนชั �น บรอดแคสติ�ง คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (“NBC”) (NMG ถอืหุน้ 71.45%)    

• บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ ์วชิั �น จํากดั (“NNV”) (NBC ถอืหุน้ 99.99%) 

• บรษิทั แบงคอก บสิสเินส บรอดแคสติ�ง จาํกดั (“BBB”) (NMG ถอืหุน้ 99.90%)    

• บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซ ์สกรนี จาํกดั (“NNS”) (NBC ถอืหุน้ 99.99%) 

 (จดทะเบยีนเลกิกจิการเมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม 2559 และอยู่ระหวา่งการชาํระบญัช)ี 

• บรษิทั เอน็บซี ีเน็กซม์เีดยี จํากดั (“NNM”) (NBC ถอืหุน้ 99.99%) 

 (จดทะเบยีนเลกิกจิการเมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2559 และอยูร่ะหว่างการชําระบญัช)ี 
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(หน่วย : พันบาท)

รายการในงบกาํไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % 2559 - 2558 % 2558-2557 %

เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง)

รายได้จากบริการสื�อโฆษณาทางทวีี 816,898       79% 1,116,858  85% 681,962     86% (434,896)   -39% 299,960     37%

รายได้จากบริการสื�อโฆษณาทางวทิยุ 26,668         3% 25,804       2% 22,907       3% (2,897)       -11% (864)          -3%

รายได้จากบริการสื�อโฆษณาทางสื�อรูปแบบใหม่ 184,859       18% 172,268     13% 84,230       11% (88,038)     -51% (12,591)     -7%

รวมรายได้จากการขายแล ะให้บริการ 1,028,425    100% 1,314,930  100% 789,099     100% (525,831)   -40% 286,505     28%

รายได้จากการลงทุน 26,984         4% 19,163       2% 13,431       3% (5,732)       -30% (7,821)       -29%

รายได้อื�น 10,123         1,893         5,493         3,600         190% (8,230)       -81%

รวมรายได้ 1,065,532    1,335,986  808,023     (527,963)   -40% 270,454     25%

ต้นทุนการให้บริการ 874,856       1,164,676  1,109,296  (55,380)     -5% 289,820     33%

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร 183,312       227,365     242,130     14,765       6% 44,053       24%

รวมค่าใช้จ่าย 1,058,168    1,392,041  1,351,426  (40,615)     -3% 333,873     32%

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงานก่อนดอกเบี�ยแล ะภาษี 7,364           (56,055)     (543,403)   (487,348)   869% (63,419)     -861%

ต้นทุนทางการเงนิ (103,119)      (131,079)   (104,314)   26,765       -20% (27,960)     27%

รายได้ (คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงนิได้ 33,434         36,805       (77,517)     (114,322)   -311% 3,371         10%

กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ (62,321)        (150,329)   (725,234)   (574,905)   382% (88,008)     141%  

รายได้ :- 

 รายไดจ้ากสายธุรกจิสื�อกระจายภาพและเสยีง และสื�อสมยัใหม่ ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 789 ลา้นบาท ลดลง 40%     

เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 1,315 ลา้นบาท ซึ�งในปีนี�มีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร ช่อง 22 (“Nation TV”)      

ของกลุ่ม NBC เท่ากบั 52% และ ช่อง 26 (“NOW”) เท่ากบั 48% (2558 = 63% และ 37% ตามลาํดบั) ประกอบดว้ยรายได้

จากการขายสื�อโฆษณาสําหรบัช่องทางสื�อโทรทศัน์ วทิยุ และสื�อรปูแบบใหม่ รายไดจ้ากการจดักจิกรรมพเิศษ และรายได้

จากการรบัจา้งผลติ หรอื รว่มผลติรายการใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ ไดแ้ก่ ช่อง 3 และช่อง 5 เป็นตน้ โดยมสีาเหตุจาก

การเพิ�มขึ�น (ลดลง) ของรายไดแ้ต่ละประเภทดงัต่อไปนี� 

ธรุกิจสื�อโทรทศัน์  

 ในปี 2559 บรษิัทมีรายได้จากการดําเนินการในช่องทางดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากับ 682 ล้านบาท ลดลง 39%              

เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 1,117 ล้านบาท โดยมาจากการแข่งขนัที�เพิ�มสูงขึ�นในธุรกจิดจิทิลัทวี ีและในไตรมาส 4 ของ     

ปี 2559 เป็นช่วงเวลาที�พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลที� 9 เสดจ็สวรรคต รฐับาลจงึประกาศขอความร่วมมอืใหร้ะงบั    

การออกอากาศรายการปกตติ่างๆ ทางทวีแีละวทิยเุป็นระยะเวลา 1 เดอืน จงึเป็นผลใหร้ายไดล้ดลงจากปีที�ผา่นมา 

 ในปี 2558 บรษิัทมีรายได้จากการดําเนินการในช่องทางดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากบั 1,117 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 37%              

เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 817 ลา้นบาท โดยมาจากการเตบิโตในธุรกจิดจิทิลัทวีอีย่างต่อเนื�อง ซึ�งเป็นช่องทางใหม่ที�จะ     

ทําใหก้ารนําขอ้มูลข่าวสารถงึผูบ้รโิภคในทุกครวัเรอืนและครอบคลุมทั �วประเทศไดอ้ย่างรวดเรว็ ส่งผลใหก้ลุ่มลูกคา้เลอืก    

การโฆษณาผ่านช่องทางดงักล่าวแทนที�ช่องทางอื�นๆ จากในอดตีที�ผา่นมา 

ธรุกิจวิทย ุ 

 ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดค้่าโฆษณาของคลื�นวทิยุ FM 102 และ FM 90.5 เป็นจํานวน 23 ลา้นบาท ลดลง 11%      

เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 26 ล้านบาท เนื�องมาจากในไตรมาส 4 ของปี 2559 เป็นช่วงเวลาที�พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัรชักาลที� 9 เสดจ็สวรรคต รฐับาลจงึประกาศขอความร่วมมอืใหร้ะงบัการออกอากาศรายการปกตติ่างๆ ทางสื�อทวีี

และวทิยุเป็นระยะเวลา 1 เดอืน จงึเป็นผลใหร้ายไดล้ดลงจากปีที�ผา่นมา 

 ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดค้า่โฆษณาของคลื�นวทิย ุFM 102 และ FM 90.5 เป็นจาํนวน 26 ลา้นบาท ไม่เปลี�ยนแปลง

อยา่งเป็นสาระสาํคญัจากปีก่อน 
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ธรุกิจสื�อรปูแบบใหม ่(New Media)  

 ในปี 2559 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายโฆษณาและบรกิารสําหรบัธุรกจิสื�อรูปแบบใหม่ ได้แก่ ช่องทางเว็บไซต ์         

การแจง้ข่าวสารผ่าน SMS แอพพลเิคชั �นต่างๆ บน Smart Phone, Ipad, Tablet, Playbook, TV Internet และDigital TV       

เป็นตน้ มมีลูคา่เทา่กบั 84 ลา้นบาท ลดลง 6% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 172 ลา้นบาท ลดลง 51% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�

เท่ากบั 172 ล้านบาท เนื�องมาจากในไตรมาส 4 ของปี 2559 เป็นช่วงเวลาที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรชักาลที� 9         

เสดจ็สวรรคต รฐับาลจงึประกาศขอความร่วมมอืใหร้ะงบัการออกอากาศรายการปกตติ่างๆ ทางสื�อทวีแีละวทิยุ และกจิกรรม

รื�นเรงิต่างๆ เป็นระยะเวลา 1 เดอืน จงึเป็นผลใหร้ายไดล้ดลงจากปีที�ผ่านมา 

 ในปี 2558 บรษิัทมีรายได้จากการขายโฆษณาและบรกิารสําหรบัธุรกิจสื�อรูปแบบใหม่ ได้แก่ ช่องทางเว็บไซต ์         

การแจง้ข่าวสารผ่าน SMS แอพพลเิคชั �นต่างๆ บน Smartphone, Ipad, Tablet, Playbook, TV Internet และDigital TV 

เป็นตน้ มมีลูคา่เทา่กบั 172 ลา้นบาท ลดลง 7% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 185 ลา้นบาท เนื�องจากในปีนี�ภาวะการแขง่ขนั

ในธุรกจิดจิทิลัทวีคี่อนขา้งสูง ทําใหก้ลุ่มลูกคา้ต่างมุ่งเน้นการตลาดจากช่องทางของสื�อทวีมีากกว่าช่องทางอื�นๆ จงึทาํให้

รายไดใ้นช่องทางสื�อออนไลน์ (Social media) ลดลงเลก็น้อยจากปีที�ผ่าน อย่างไรกต็าม ภาวะเศรษฐกจิของตลาดออนไลน์        

(Social media) ยงัคงมกีารขยายตวัเพิ�มสูงขึ�นอย่างต่อเนื�อง เป็นไปตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัโดยสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ไดส้ะดวกรวดเรว็ขึ�น จากอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์Tablet และ Smartphone เป็นตน้ 

 ค่าใช้จ่าย:- 

 ค่าใช้จ่ายจากสายธุรกจิสื�อกระจายภาพและเสยีง และสื�อสมยัใหม่ ประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายที�ผนัแปร ไดแ้ก่  ตน้ทุน     

การผลติสื�อหรอืผลติรายการ และคา่ใชจ้า่ยคงที� ไดแ้ก่ คา่เช่าโครงขา่ย คา่ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตดจิทิลัทวี ีค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบั

เงนิเดอืนและสวสัดกิาร และค่าเสื�อมราคา เป็นต้น โดยแบ่งเป็นตน้ทุนการใหบ้รกิารและค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

ดงัต่อไปนี� 

ต้นทนุการให้บริการของกลุ่มธรุกิจสื�อกระจายภาพและเสียง และสื�อสมยัใหม่  

 ในปี 2559 บรษิทัมตีน้ทุนเป็นมลูค่าเท่ากบั 1,109 ลา้นบาท ลดลง 5% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 1,165 ลา้นบาท       

โดยมโีครงสรา้งของตน้ทุนการใหบ้รกิารหลกัเช่นเดยีวกบัปีที�ผ่าน โดยมสีาเหตุการลดลงปีก่อน เนื�องมาจากในช่วงไตรมาสที� 3 

ของปี 2559 บรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งบคุคลากรภายในองคก์ร ทาํคา่ใชจ่้ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารของฝา่ยผลติรายการลดลง 

 ในปี 2558 บรษิทัมตีน้ทุนเป็นมลูคา่เท่ากบั 1,165 ลา้นบาท เพิ�มขี�น 33% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 875 ลา้นบาท    

โดยมาจากค่าตดัจําหน่ายใบอนุญาตดจิทิลัทวีีจํานวน 2 ใบ เป็นมูลค่าเท่ากบั 209 ล้านบาท (2557 = 143 ล้านบาท)     

โครงสรา้งของต้นทุนการใหบ้รกิารหลกัประกอบดว้ยค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารของฝ่ายผลติรายการเท่ากบั 23% 

ตน้ทุนในการผลติสื�อเท่ากบั 27% คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่ายเท่ากบั 31% ค่าเดนิทางเพื�อผลติรายการและทําข่าว 2% 

และตน้ทุนโครงการต่างๆ เทา่กบั 6% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มธรุกิจสื�อกระจายภาพและเสียง และสื�อสมยัใหม่  

 ในปี 2559 มมีลูค่าเท่ากบั 242 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 6% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนเท่ากบั 227 ล้านบาท โดยมาจากในช่วง      

ไตรมาสที� 3 ของปี 2559 บรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้งบุคคลากรภายในองคก์ร ทําใหม้รีายจ่ายเกี�ยวกบัพนักงานเพิ�มขึ�น และ

การลงทุนอยา่งต่อเนื�องของธุรกจิดจิทิลัทวี ีเช่น คา่ลขิสทิธิ �รายการ และตน้ทุนการทาํรายการ เป็นตน้ 

 ในปี 2558 มมีลูค่าเท่ากบั 214 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 11% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนเท่ากบั 192 ล้านบาท โดยมาจากลงทุน

รายจ่ายในธุรกิจดจิิทลัทวีี เช่น ค่าเช่าสตูดิโอใหม่ พนักงานฝ่ายสนับสนุนงานบรหิารต่างๆ และทมีขายที�เพิ�มมากขึ�น 

ประกอบกบั  ทางกลุ่มบรษิทัมคี่าใชจ่้ายบรหิารที�มกีารควบคุมและบรหิารจดัการไดด้ขีึ�นเช่นกนั โครงสรา้งของค่าใช้จ่ายใน

การขายและบรหิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายที�ไม่แปรผนัตามรายได ้ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารของฝ่ายขายและ

บรหิารเท่ากบั 36% และคา่ใชจ่้ายสง่เสรมิการขายเท่ากบั 42% 
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 ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั �นต้นของกลุ่มธรุกิจสื�อกระจายภาพและเสียง และสื�อสมยัใหม่  

 ในปี 2559 มขีาดทุนขั �นตน้เทา่กบั 320 ลา้นบาท หรอื เท่ากบั -41% ของรายได ้ลดลง 52% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�มี

กําไรขั �นตน้เท่ากบั 11% เนื�องมาจากการแข่งขนัสูงของธุรกิจดจิทิลัทวี ีและเหตุการณ์สาํคญัในไตรมาสที� 4 ของปี 2559 

ตามที�ไดช้ี�แจงขา้งตน้ ทาํใหร้ายไดล้ดลงจากปีที�ผ่าน ขณะที�ตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายคงที� ไดแ้ก่ ค่าตดัจําหน่ายตน้ทุน

คา่ใบอนุญาตของ 2 ช่อง ตน้ทุนการผลติรายการ รวมถงึเงนิเดอืนและสวสัดกิารของบุคคลากร จงึทาํใหก้ําไรข ั �นตน้ลดลงจาก

ปีที�ผา่น 

 ในปี 2558 กลุ่มบรษิทัมกีําไรข ั �นต้นเท่ากบั 150 ล้านบาท หรอื เท่ากบั 11% ของรายได ้ลดลง 4% เมื�อเทยีบกบั      

ปีก่อนที�มีกําไรขั �นต้นเท่ากบั 15% เนื�องมาจากการเขา้สู่ธุรกจิดจิิทลัทวีอีย่างเตม็รปูแบบ ทาํใหม้รีายจ่ายการลงทุนอย่าง

ต่อเนื�อง เพื�อรองรบัการดาํเนินงานในธุรกจินี� ไดแ้ก่ คา่ใชจ่้ายในการปรบัปรุงสตูดโิอและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถงึเงนิเดอืนและ

สวสัดกิารของบุคคลากรที�เพิ�มขึ�นอกีเช่นกนั จงึทาํใหก้าํไรข ั �นตน้ลดลงจากปีที�ผา่นมา 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิของของกลุ่มธรุกิจสื�อกระจายภาพและเสียง และสื�อสมยัใหม่  

 ในปี 2559 มผีลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธเิท่ากบั 726 ลา้นบาท ลดลง 382% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั -150    

ลา้นบาท เนื�องมาจากการแข่งขนัสูงของธุรกจิดจิทิลัทวี ีและเหตุการณ์สําคญัในไตรมาสที� 4 ของปี 2559 ตามที�ไดช้ี�แจง

ขา้งต้น ทําให้รายได้ลดลงจากปีที�ผ่าน ขณะที�ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที� ได้แก่        

ค่าตัดจําหน่ายต้นทุนค่าใบอนุญาตของ 2 ช่อง ต้นทุนการผลิตรายการ รวมถึงเงนิเดอืนและสวสัดกิารของบุคคลากร 

ประกอบการพจิารณาการไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีที�รบัรูเ้ป็นไวเ้ป็นสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดจ้ํานวน 92 ลา้นบาท  

จงึรบัรูก้ลบัมาเป็นรายจ่ายทั �งหมดในปีนี� สง่ผลใหธุ้รกจิมผีลดาํเนินการขาดทุนลดลงคอ่นขา้งมาก 

 ในปี 2558 มผีลการดาํเนินงานขาดทนุสทุธเิท่ากบั 150 ลา้นบาท ลดลง 141% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั -62 ลา้น

บาท จากการเร ิ�มตน้ธรุกจิดจิทิลัทวีทีําใหบ้รษิทัมรีายจ่ายลงทุนในดา้นต่างๆ มากมาย เช่น ค่าเช่า ค่าปรบัปรงุสตูดโิอ และ

อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทนัสมยั เพื�อรองรบัการออกอากาศในระบบดิจิทลัทีว ีรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการจดัหาและพฒันา

บคุคลากรในสายงานดงักล่าว เป็นผลใหธุ้รกจิจงึมผีลดาํเนินการขาดทนุในปีนี� 

ธรุกิจรบับริการขนส่งสินค้า  (Logistic Business) 

อยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของ บรษิทั เอน็เอม็แอล จาํกดั (“NML”) NMG ถอืหุน้ 99.99% 

(หน่วย : พันบาท)

รายการในงบกําไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % 2559 - 2558 % 2558-2557 %

เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง)

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า – ภายใน 130,561       56% 114,750       54% 84,093         44% (30,657)        -27% (15,811)        -12%

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า – ภายนอก 101,035       44% 99,528         46% 108,317       56% 8,789           9% (1,507)          -1%

รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 231,596       100% 214,278       100% 192,410       100% (21,868)        -10% (17,318)        -7%

รายได้บริการอื�น 15,827         7% 12,084         6% 12,363         6% 279              2% (3,743)          -24%

รายได้อื�น 3,571           4,544           4,554           10                0% 973              27%

รวมรายได้ 250,994       230,906       209,327       (21,579)        -9% (20,088)        -8%

ต้นทุนการให้บริการ 209,841       224,796       217,935       (6,861)          -3% 14,955         7%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 21,025         6,152           10,756         4,604           75% (14,873)        -71%

รวมค่าใช้จ่าย 230,866       230,948       228,691       (2,257)          -1% 82                0%

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี�ยแล ะภาษี 20,128         (42)               (19,364)        (19,322)        46005% (20,170)        -100%

ต้นทุนทางการเงิน (555)             (450)             (355)             95                -21% 105              -19%

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (4,642)          (41)               23                64                -156% 4,601           -99%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 14,931         (533)             (19,696)        (19,163)        3595% (15,464)        -104%  
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 รายได้ :- 

รายได้จากการให้บริการขนส่ง 

 ในปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 205 ล้านบาท ลดลง 10% เมื�อเทียบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 226 ล้านบาท เนื�องจาก          

การใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ภายในลดลงอยา่งต่อเนื�องจากปีที�ผา่นมา อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารปรบัการรบังานจากภายนอก

ไดเ้พิ�มขึ�น 9% จากปีก่อน แต่ก็ยงัไม่เพยีงพอเมื�อเทียบกบัรายไดจ้ากงานภายในที�ลดลงไป สําหรบัรายได้บรกิารอื�นๆ              

ไมเ่ปลี�ยนแปลงอย่างเป็นสาระสาํคญัจากปีก่อน จงึสง่ผลใหภ้ายรวมของรายไดข้องธุรกจิขนส่งสนิคา้ลดลง 

 ในปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 226 ล้านบาท ลดลง 9% เมื�อเทียบกับปีก่อนที�เท่ากบั 247 ล้านบาท เนื�องจาก           

การใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ภายในลดลง โดยมผีลกระทบจากธุรกจิสื�อสิ�งพมิพ์เปลี�ยนไปใช้บรกิารขนส่งจากภายนอกซึ�งมี

ตน้ทุนที�ตํ�ากวา่ ดงันั �นธุรกจิขนสง่ดงักล่าวจงึปรบัตวัทางธุรกจิโดยใหบ้รกิารงานภายนอกมากขึ�น ซึ�งในปจัจุบนัสดัส่วนรายได้

ภายในและภายนอกเท่ากบั 50% : 50% สําหรบัรายไดบ้รกิารอื�น ไดแ้ก่ งานบรกิารแทรกเล่ม และการแจกใบปลวิ เป็นตน้ 

โดยมลีกูคา้หลกัๆ ไดแ้ก่ องคก์ารเภสชักรรม IKEA และไทยเบฟ เป็นตน้ 

 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทนุขายจากการให้บริการขนส่ง  

 ในปี 2559 มมีูลคา่เทา่กบั 218 ลา้นบาท ลดลง 3% จากปีก่อนที�เทา่กบั 225 ลา้นบาท โดยมาจากการลดลงในอตัรา

เงนิเดอืน คา่จา้งและสวสัดกิารของพนกังานใหบ้รกิารขนสง่ ซึ�งมสีดัสว่นเทา่กบั 24% ของตน้ทุนจากการใหบ้รกิารขนสง่รวม 

 ในปี 2558 มมีูลค่าเท่ากบั 225 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 7% จากปีก่อนที�เท่ากบั 210 ลา้นบาท โดยมาจากการเพิ�มขึ�นใน

อตัราเงนิเดอืน คา่จา้งและสวสัดกิารของพนักงานใหบ้รกิารขนสง่ ซึ�งมสีดัส่วนเท่ากบั 26% ของตน้ทนุจากการใหบ้รกิารขนสง่รวม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 11 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 75% จากปีก่อนที�เท่ากบั 6 ลา้นบาท โดยมาจากการเพิ�มขึ�นของ

คา่ใชจ่้ายชดเชยจากการเลกิจา้งจากการปรบัโครงสรา้งบรษิทัใหม่ 

 ในปี 2558 มมีูลคา่เท่ากบั 6 ล้านบาท ลดลง 71% จากปีก่อนที�เท่ากบั 21 ลา้นบาท เนื�องมาจากการยกเลกิค่าใชจ้่าย

บรหิารจดัการจากบรษิทัแม่ 

     ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไร (ขาดทนุ) ขั �นต้นของธรุกิจการให้บริการขนส่ง  

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั -13 ลา้นบาท (-6%) ลดลง 7% จากปีก่อนที�เท่ากบั 2 ลา้นบาท (1%) เนื�องจากรายได ้       

การใหบ้รกิารลดลง 10% ในขณะที�ตน้ทุนรายจ่ายของเงนิเดอืน ค่าจ้างและสวสัดกิารลดลงเพยีง 2% จงึส่งผลใหม้ขีาดทุน

ขั �นตน้ลดลงดว้ยเช่นกนั 

 ในปี 2558 มมีูลค่าเท่ากบั 2 ลา้นบาท (1%) ลดลง 14% จากปีก่อนที�เท่ากบั 38 ลา้นบาท (15%) เนื�องจากรายได ้       

การใหบ้รกิารลดลง 7% แต่บรษิทัมคี่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัค่าเช่ารถ ค่านํ�ามนัเชื�อเพลงิ และค่า Shipping ภายนอก เพิ�มขึ�นจาก

การรบังานขนสง่สนิคา้ของลกูคา้ภายนอก จงึสง่ผลใหม้กีาํไรขั �นตน้มสีดัสว่นที�ลดลงเช่นเดยีวกนั 

ขาดทุนสทุธิของธรุกิจการให้บริการขนส่ง  

 ในปี 2559 มผีลการดาํเนินงานเป็นขาดทนุสทุธเิท่ากบั 20 ล้านบาท ลดลง 3,595% ในขณะที�ปีก่อนบรษิทัมขีาดทุน

สุทธิเท่ากบั 0.53 ล้านบาท เนื�องมาจากรายไดล้ดลง ในขณะเดยีวกนั บรษิัทมคี่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรเพิ�มขึ�นจากการปรบั

โครงสรา้งบุคคลากรภายในองคก์รใหม่ จงึเป็นผลใหผ้ลการดาํเนินงานในปีนี�ขาดทนุคอ่นขา้งสงู 
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 ในปี 2558 มผีลการดําเนินงานเป็นขาดทุนสุทธเิท่ากบั 0.53 ลา้นบาท ลดลง 104% ในขณะที�ปีก่อนบรษิทัมกีําไร

สุทธเิท่ากบั 14.90 ลา้นบาท เนื�องมาจากรายไดล้ดลง ในขณะที�ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที� ซึ�งไม่สามารถปรบัลดลงได ้      

จงึเป็นผลใหผ้ลการดาํเนินในปีนี�ขาดทุน 

ธรุกิจการศึกษา   

อยูภ่ายใต้การดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัเนชั �น ซึ�งถอืใบอนุญาตฯ โดย บรษิทั เนชั �น ย ูจาํกดั (“NU”)  

(NMG ถอืหุน้ 90%) ซึ�งไดร้บัโอนใบอนุญาตฯ ดงักล่าว ในเดอืนมนีาคม 2555  

(หน่วย : พันบาท)

รายการในงบกาํไรขาดทุน 2557 % 2558 % 2559 % 2559 - 2558 % 2558-2557 %

เพิ�มขึ�น (ลดลง) เพิ�มขึ�น (ลดลง)

รายได้จากการให้บริการด้านการศึกษา 51,795         100% 81,323       100% 72,992       100% (8,331)       -10% 29,528       57%

รายได้อื�น 21,701         42% 14,354       18% 18,345       25% 3,991         28% (7,347)       -34%

รวมรายได้ 73,496         142% 95,677       118% 91,337       125% (4,340)       -5% 22,181       30%

ต้นทุนการให้บริการ 48,246         93% 49,567       61% 48,021       66% (1,546)       -3% 1,321         3%

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 56,130         108% 75,532       93% 67,756       93% (7,776)       -10% 19,402       35%

รวมค่าใช้จ่าย 104,376       202% 125,099     154% 115,777     159% (9,322)       -7% 20,723       20%

ขาดทุนจากการดําเนนิงานก่อนดอกเบี�ย (30,880)        -60% (29,422)     -36% (24,440)     -33% 4,982         -17% 1,458         -5%

ต้นทุนทางการเงนิ (323)             -1% (399)          0% (448)          -1% (49)            12% (76)            24%

ขาดทนุสุทธิ (31,203)        -42% (29,821)     -31% (24,888)     -27% 4,933         -17% 1,382         -4%  

 รายได้ :- 

รายได้จากการให้บริการด้านการศึกษา  

 ในปี 2559 มมีลูคา่เทา่กบั 91 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเรยีน การสอนเท่ากบั 73 ล้านบาท และรายได ้     

จากการจดักจิกรรมพเิศษ 18 ล้านบาท ลดลง 5% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 96 ล้านบาท โดยมาจากการปรบัลด          

บางหลกัสตูรการเรยีนของการสอนของปรญิญาโท อย่างไรก็ตาม มหาวทิยาลยัมรีายไดเ้งนิบรจิาคจากทุนระบุวตัถุประสงค์

สาํหรบันกัศกึษาของภาคเรยีนการศกึษา 2/58 จงึเป็นผลใหภ้าพรวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นการศกึษาลดลงเพยีง

เลก็น้อยในปีนี� 

 ในปี 2558 มมีลูคา่เทา่กบั 96 ล้านบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเรยีน การสอนเท่ากบั 81 ล้านบาท และรายได ้     

จากการจดักจิกรรมพเิศษ 14 ล้านบาท ลดลง 31% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 73 ล้านบาท โดยมาจากการปรบัเปลี�ยน

ช่วงเวลาการเปิดเทอมสาํหรบัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัประชาคมอาเซยีนมาตั �งแต่ปี 2557 ทาํใหม้หาวทิยาลยัเนชั �น   

เปลี�ยนรอบระยะเวลาเปิดเทอมการศกึษาจากเดอืนมถุินายน 2557 เป็นเดอืนกนัยายน 2557 จงึส่งผลต่อการรบัรูร้ายได้

การศึกษาเพิ�มขึ�นในปี 2558 เมื�อเทียบกับปีก่อน ซึ�งช่วงการเรยีนการสอนมรีะยะเวลาเพยีง 6 เดอืน ในขณะที�ปี 2558                

มชี่วงการเรยีนการสอนครบเทอมการศกึษาเป็นระยะเวลา 8 เดอืน ประกอบกบัการเพิ�มขึ�นของจํานวนนักศกึษา จงึเป็นผลให้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นการศกึษามกีารเตบิโตขึ�นในปีนี� 

 ค่าใช้จ่าย:- 

ต้นทนุการให้บริการของธรุกิจการศึกษา  

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 48 ลา้นบาท ลดลง 3% จากปีก่อนที�เทา่กบั 50 ลา้นบาท โดยโครงสรา้งตน้ทุนส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่ายอาจารย ์วทิยากร และผูส้อน เท่ากบั 73% ของตน้ทุนการใหบ้รกิารทั �งหมด 

 ในปี 2558 มมีลูคา่เท่ากบั 50 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 3% จากปีก่อนที�เทา่กบั 48 ลา้นบาท โดยโครงสรา้งต้นทุนส่วนใหญ่ 

ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่ายอาจารย ์วทิยากร และผูส้อน เท่ากบั 72% ของตน้ทุนการใหบ้รกิารทั �งหมด 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารของธรุกิจการศึกษา  

 ในปี 2559 มมีูลค่าเท่ากบั 68 ล้านบาท ลดลง 10% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 76 ล้านบาท โดยโครงสรา้ง

คา่ใชจ่้ายในการบรหิารมหาวทิยาลยัประกอบดว้ย คา่ใชจ่้ายเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 22% และคา่เสื�อมราคา 28% เป็นตน้ 

 ในปี 2558 มมีูลค่าเท่ากบั 76 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 35% เมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เท่ากบั 56 ลา้นบาท โดยโครงสรา้ง

คา่ใชจ่้ายในการบรหิารมหาวทิยาลยัประกอบดว้ย คา่ใชจ่้ายเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 23% และคา่เสื�อมราคา 26% เป็นตน้ 

       ผลการดาํเนินงาน:- 

กาํไรขั �นต้นของธรุกิจการศึกษา  

 ในปี 2559 มกีําไรข ั �นตน้เท่ากบั 25 ลา้นบาท หรอื 34% ของรายไดจ้ากการเรยีนการสอน ในขณะที�ปีก่อนมกีําไร

ขั �นตน้เท่ากบั 31 ลา้นบาท หรอื 39% เนื�องจากสดัสว่นรายไดก้ารเรยีนการสอนของปีลดลง โดยมาจากการปรบัลดหลกัสูตร

การสอนของปรญิญาโท ในขณะเดยีวกนัต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี�ยวกบัอาจารย์และเจ้าหน้าที�เป็นต้นทุนคงที�และ         

ไม่สามารถลดลงได ้จงึเป็นผลใหอ้ตัรากาํไรขั �นตน้ของปีลดลง  

 ในปี 2558 มกีําไรข ั �นตน้เท่ากบั 31 ลา้นบาท หรอื 39% ของรายไดจ้ากการเรยีนการสอน ในขณะที�ปีก่อนมกีําไร

ขั �นต้นเท่ากบั 4 ล้านบาท หรอื 7% เนื�องจากสดัส่วนรายไดก้ารเรยีนการสอนของปีเพิ�มขึ�น โดยมาจากการเปลี�ยนแปลง

ช่วงเวลาการเปิดเทอมการศึกษาออกไปจากเดิม 3 เดือนในปี 2557 ส่งผลต่อระยะเวลาในการรบัรู้รายได้ในปี 2558               

ที�มากกว่าปี 2557 ในขณะเดยีวกนัตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายต่างๆ เกี�ยวกบัอาจารย์และเจ้าหน้าที�เป็นตน้ทุนคงที�และไม่สามารถ

ลดลงได ้จงึเป็นผลใหอ้ตัรากําไรขั �นตน้ของปีเพิ�มขึ�น  

ขาดทุนสทุธิของธรุกิจการศึกษา  

 ในปี 2559 มผีลการดําเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิเท่ากบั 25 ลา้นบาท หรอื -27% ของรายไดร้วม ในขณะที�ปีก่อน            

มผีลขาดทุนสทุธเิท่ากบั 30 ลา้นบาท ซึ�งมผีลการดําเนินงานขาดทุนลดลง โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสดัส่วนรายไดก้ารเรยีน

การสอนลดลง ในขณะที�ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี�ยวกบัอาจารยแ์ละเจ้าหน้าที�เป็นตน้ทุนคงที�และไม่สามารถลดลงได ้

สง่ผลต่อผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีลดลงเลก็น้อยจากปีที�ผา่นมา 

 ในปี 2558 มผีลการดําเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิเท่ากบั 30 ลา้นบาท หรอื -31% ของรายไดร้วม ในขณะที�ปีก่อน            

มผีลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 31 ล้านบาท ซึ�งมผีลการดําเนินงานขาดทุนเทยีบเท่าเดมิ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี�ยน     

รอบการเปิดเทอมในปี 2557 ใหส้อดคลอ้งกบัประชาคมอาเซยีน รวมถงึการลงทุนในการเพิ�มประสทิธภิาพการเรยีนการสอน

อย่างต่อเนื�อง ได้แก่ การขยายพื�นที�การเรยีนการสอนของศูนย์เนชั �นบางนา การปรบัปรุงอาคารสถานที�ลําปาง และ       

การจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยกีารเรยีนสอนใหม่ๆ เป็นต้น ส่งผลต่อการรองรบัจํานวนนักศึกษาเพิ�มขึ�นจากเดมิ     

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปีจงึมแีนวโน้มไปในทศิทางที�ดขี ึ�นจากปีที�ผา่นๆ มา 
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ฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

สิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 
หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 % 2559 % 
เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 
% 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 207,525 3% 233,694 3% 26,169 13% 

เงนิลงทนุชั �วคราว 822,150 10% 422,376 6% (399,774) -49% 

ลูกหนี�การคา้ – สทุธ ิ 588,557 7% 398,049 6% (190,508) -32% 

รายไดค้า้งรบั 782,780 10% 790,269 11% 7,489 1% 

ลูกหนี�อื�น 85,826 1% 89,842 1% 4,016 5% 

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 379,968 5% 136,926 2% (243,042) -64% 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น - สทุธ ิ 288,077 3% 381,310 5% 93,233 32% 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,154,883 38% 2,452,466 35% (702,417) -22% 

เงนิฝากที�มขีอ้จาํกดัในการใช ้ 2,683 0% 861 0% (1,822) -68% 

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 32,418 0% 30,572 0% (1,846) -6% 

อสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุน 44,678 1% 75,447 1% 30,769 69% 

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – ราคาทุนสุทธจิาก 

ค่าเสื�อมราคาสะสม 
1,646,419 20% 1,485,521 21% (160,898) -10% 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธจิากค่าตดัจาํหน่าย 115,517 1% 174,142 2% 58,625 51% 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกจิการ

โทรทศัน์ – สทุธจิากค่าตดัจาํหน่าย 
2,783,779 34% 2,574,171 36% (209,608) -8% 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 262,922 3% 112,053 2% (150,869) -57% 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น 193,919 2% 170,997 2% (22,922) -12% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 5,082,335 62% 4,623,764 65% (458,571) -9% 

รวมสินทรพัย ์ 8,237,218 100% 7,076,230 100% (1,160,988) -14% 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น-สถาบนัการเงนิ 590,385 7% 939,431 13% 349,046 59% 

เจา้หนี�การคา้ 133,706 2% 99,264 1% (34,442) -26% 

เจา้หนี�อื�น 119,649 1% 146,136 2% 26,487 22% 

สว่นของค่าใบอนุญาตฯ คา้งจ่ายที�ถงึ 

กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 
556,204 7% 584,068 8% 27,864 5% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหนี�สนิภายใต้

สญัญาเช่าการเงนิ ส่วนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 
1,561 0% 121,066 2% 119,505 7656% 

เงนิกูย้มืระยะสั �น - 0% 160,000 2% 160,000 100% 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,369 0% 50 0% (1,319) -96% 

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 452,470 5% 436,015 6% (16,455) -4% 
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หน่วย : พนับาท 

รายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 % 2559 % 
เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 
% 

รวมหนี�สินหมนุเวียน 1,855,344 23% 2,486,030 35% 630,686 34% 

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบ

กจิการโทรทศัน์คา้งจ่าย 
1,714,138 21% 1,130,070 16% (584,068) -34% 

เงนิกูย้มืระยะยาว และหนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 

– สุทธจิากส่วนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 
1,271 0% 158,833 2% 157,562 12397% 

หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี 17,826 0% 20,909 0% 3,083 17% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 163,856 2% 167,253 2% 3,397 2% 

หนี�สนิอื�น 130,433 2% 105,061 1% (25,372) -19% 

รวมหนี�สินไม่หมนุเวียน 2,027,524 25% 1,582,126 22% (445,398) -22% 

รวมหนี�สิน 3,882,868 47% 4,068,156 57% 185,288 5% 

หุน้สามญั – ชาํระเต็มมลูค่าแลว้ 2,155,849 26% 2,155,959 30% 110 0% 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 1,169,345 14% 1,169,694 17% 349 0% 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญัของบรษิทัย่อย 95,397 1% 96,605 1% 1,208 1% 

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั 18,665 0% 30,013 0% 11,348 61% 

สาํรองการซื�อใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญั

ของบรษิทั 
(91,013) -1% (91,013) -1% - 0% 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (4,250) 0% (4,232) 0% 18 0% 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 555,340 7% (676,250) -10% (1,231,590) -222% 

สว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุม 455,017 6% 327,298 5% (127,719) -28% 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 4,354,350 53% 3,008,074 43% (1,346,276) -31% 

รวมหนี�สินและสว่นของผู้ถือหุ้น 8,237,218 100% 7,076,230 100% (1,160,988) -14% 

สินทรพัยร์วม มีมูลค่าคงเหลอืเท่ากบั 8,237 ล้านบาท (2557 = 7,076 ล้านบาท) ลดลงเป็นจํานวน 1,161 ลา้นบาท                 

โดยมรีายการที�เปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสาํคญัดงันี� 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 26 ลา้นบาท (+13%) โดยสาเหตุหลกัจากเงนิสดรบัจากการกู้เงนิ

จากสถาบนัการเงนิมาในระหว่างปี เพื�อนําไปจ่ายลงทุนในธุรกจิดจิทิลัทวี ีไดแ้ก่ การชําระค่าใบอนุญาตฯ และการจ่ายซื�อ

ลขิสทิธิ �รายการต่างๆ เป็นตน้  

เงินลงทนุชั �วคราว ลดลงเป็นจํานวน 400 ล้านบาท (-49%) เป็นจํานวน 128 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นมา

จากการจัดสรรจากเงินที�ได้รบัจากการเพิ�มทุนบางส่วนในระหว่างปี 2556 โดยนําฝากระยะสั �นกบัสถาบนัการเงนิใน

ระยะเวลา   4 – 6 เดอืน และลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี� 

ลูกหนี�การค้า - สทุธิ ลดลงเป็นจํานวน 192 ล้านบาท (-32%) เนื�องจากภาพรวมของรายได้จากการขายโฆษณาและ         

สื�อสิ�งพมิพล์ดลง ในปี 2559 บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หนี�เฉลี�ยของปีเท่ากบั 85 วนั ซึ�งมากขึ�นกว่าปีก่อนที�มรีะยะเวลาเกบ็หนี�

เฉลี�ยเท่ากบั 68 วนั   
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รายได้คา้งรบั  เพิ�มขึ�นเป็นจํานวน 7 ลา้นบาท (+1%) ซึ�งรายไดค้า้งรบัส่วนใหญ่เกดิจากธุรกจิโทรทศัน์ที�เป็นรายการสญัญา

โฆษณาที�คาบเกี�ยวระหว่างปี และยงัไม่ออกใบแจง้หนี� นอกจากนี�ยงัเกดิจากรายไดโ้ครงการจากการจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ 

ซึ�งมีการให้บรกิารบางส่วนแล้วแต่จะออกใบแจ้งหนี�  เมื�อเสร็จสิ�นโครงการ ทั �งนี�ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ ่มราชการและ

รฐัวสิาหกจิที�มขีั �นตอนและระยะเวลาในการตรวจเอกสารก่อนสง่มอบงาน 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ  ลดลงเป็นจํานวน 243 ล้านบาท (-64%) เนื�องจากการตั �งสาํรองในสนิคา้สําเรจ็รปูของธุรกจิ

สื�อการศกึษาและบนัเทงิเป็นจาํนวน 194 ลา้นบาท และการลดลงของวตัถุดบิกระดาษ Newsprint เป็นจํานวน 45 ลา้นบาท  

ทั �งนี�เมื�อคาํนวณระยะเวลาเกบ็สนิคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 47 วนั ลดลง 15 วนั จากปีก่อนที�เท่ากบั 62 วนั  

สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น เพิ�มขึ�นเป็นจํานวน 93 ล้านบาท (+32%) โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของลูกหนี�สรรพากร

จากการชาํระคา่ใบอนุญาตการใชค้ลื�นความถี�ฯ งวดที�สาม ของ 2 ช่องรายการ ใหก้บั กสทช. และภาษซีื�อที�ยงัไม่ถงึกําหนด

ชาํระเนื�องจากลูกหนี�การคา้สาํหรบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั รวมกนัประมาณ 80 ลา้นบาท 

เงินลงทนุในหุ้นทุนของบริษทัร่วม กิจการที�เกี�ยวข้องกนั และบริษทัอื�น ลดลงเป็นจํานวน 2 ลา้นบาท (-6%) โดยสาเหตุ

หลกัมาจากการตั �งสาํรองคา่เผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนทั �วไปในระหว่างปีประมาณ 2.95 ลา้นบาท 

อสงัหาริมทรพัย์เพื�อการลงทุน เพิ�มขึ�นเป็นจํานวน 31 ล้านบาท (+69%) โดยมาจากการเพิ�มขึ�นของอาคารชุดจาก              

การแลกเปลี�ยนบรกิารดว้ยสนิทรพัยใ์นระหว่างปี 

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลงเป็นจํานวน 161 ล้านบาท (-10%) มาจากการตดัค่าเสื�อมราคาในระหว่างปี 202      

ลา้นบาท และมสีนิทรพัยท์ี�ซื�อในระหวา่งปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของธุรกจิดจิทิลัทวี ีซึ�งมมูีลคา่เทา่กบั 41 ลา้นบาท  

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน เพิ�มขึ�นเป็นจํานวน 59 ลา้นบาท (+51%) มาจากการตดัจําหน่ายในระหว่างปี 107 ลา้นบาท และ

ลงทุนเพิ�มในลขิสทิธริายการโทรทศัน์ของธุรกจิดจิทิลัทวี ีซึ�งมมีลูคา่เท่ากบั 169 ลา้นบาท 

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี ลดลงเป็นจํานวน 151 ลา้นบาท (-57%) เนื�องจากกลุ่มบรษิทัคาดว่าจะไม่ใชป้ระโยชน์

จากผลขาดทุนทางภาษทีี�จะสิ�นอายุในปี 2560 – 2564 จงึปรบัปรุงรายการดงักล่าวในระหว่างปี 

สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนอื�น ลดลงเป็นจํานวน 23 ล้านบาท (-12%) เนื�องจากในระหว่างปีไดร้บัคนืภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ     

ที�จ่ายประมาณ 61 ลา้นบาท และภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ที�จ่ายรอขอคนืสําหรบัปี 2558 เป็นจํานวน 44 ลา้นบาท   

หนี� สินรวม มมีูลค่าคงเหลอืเท่ากบั 4,068 ลา้นบาท (2558 = 3,883 ลา้นบาท) เพิ�มขึ�น 5% เป็นจํานวน 185 ลา้นบาท                   

โดยสรปุรายการที�เปลี�ยนแปลงที�มสีาระสาํคญัดงันี� 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน เพิ�มขึ�นเป็นจาํนวน 349 ลา้นบาท (+59%) โดยมาจากตั �วแลกเงนิ

ระยะสั �นในช่วงปลายปี เพื�อนํามาใชจ่้ายเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการ 

เจ้าหนี�การค้า ลดลงเป็นจาํนวน 24 ลา้นบาท (-26%) เมื�อคาํนวณระยะเวลาชาํระหนี�ในปี 2559 เฉลี�ยเท่ากบั 21 วนั ซึ�งไม่แตกต่าง

อยา่งเป็นสาระสาํคญัเมื�อเทยีบกบัปีก่อนที�เทา่กบั 20 วนั  

เงินกู้ยืมระยะสั �น เพิ�มขึ�นเป็นจํานวน 160 ลา้นบาท (+100%) โดยมาจากการเงนิกู้ยมืระยะสั �นกบับุคคลในช่วงปลายปี   

เพื�อนํามาใชเ้ป็นทนุหมุนเวยีนในกจิการ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวม เพิ�มขึ�นเป็นจํานวน 300 ลา้นบาท (+100%) โดยมาจากเงนิกู้ยมืระยะยาวกบั

สถาบนัการเงนิในประเทศแหง่หนึ�งในระหว่างปี เพื�อนํามาชาํระคา่ใบอนุญาตดจิทิลัทวีงีวดที� 3 และเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการ  

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์ค้างจ่าย ลดลงเป็นจํานวน 556 ลา้นบาท (-25%) โดยมาจาก

การจ่ายชาํระสาํหรบังวดที�สามไปในระหวา่งปี  
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ส่วนของผูถ้อืหุ้นรวม มมีลูคา่คงเหลอืเทา่กบั 3,008 ลา้นบาท (2558 = 4,354 ลา้นบาท) ลดลง 31% เป็นจาํนวน 1,346 ลา้นบาท 

โดยสรปุรายการที�เปลี�ยนแปลงที�มสีาระสาํคญัดงันี� 

ขาดทุนสุทธขิองปี 2559 เท่ากบั 1,103 ลา้นบาท และขาดทุนที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคุมจํานวน 138 ลา้นบาท  

รวมเป็นขาดทนุสทุธทิั �งปีรวมจํานวน 1,241 ลา้นบาท 

กาํไรสะสม  ลดลงเป็นจํานวน 1,232 ล้านบาท (-222%) เนื�องจากบรษิทัมกีารจ่ายเงนิปนัผลจากผลการดําเนินงานใน        

ปี 2558 ไปในระหว่างปี 2559 เป็นจาํนวน 122 ลา้นบาท ในขณะเดยีวกนักลุ่มบรษิทักม็ขีาดทุนสทุธขิองปี 2559 ในสว่นของ

บรษิทัใหญ่เป็นจาํนวน 1,102 ลา้นบาท  

โครงสรา้งส่วนของผูถ้อืหุน้จํานวน 4,354 ล้านบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัที�เรยีกชําระแล้วเป็นจํานวน 2,156 ล้านบาท  

(จาํนวนหุน้ 4,068 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 0.53 บาท)  ส่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญัจํานวน 1,169 ลา้นบาท และส่วนเกนิมูลค่า

หุน้ของบรษิทัยอ่ย (NINE, NBC) รวมเป็นจํานวน 97 ลา้นบาท ทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 33 ลา้นบาท ใบสําคญัแสดง

สทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัจาํนวน 30 ลา้นบาท สาํรองการซื�อใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทัจํานวน -91 ลา้นบาท 

องค์ประกอบอื�นของส่วนผุถ้ือหุน้ (การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน) จํานวน -4 ล้านบาท ขาดทุนสะสม          

เป็นจาํนวน 709 ลา้นบาท และสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุเป็นจํานวน 327 ลา้นบาท 

ภาระผกูพนั มมีลูคา่คงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรวมเป็นจํานวน 

1,593 ล้านบาท ประกอบด้วยสัญญาเช่าและบริการสํานักงานในระยะเวลา 3 ปี สิ�นสุดในเวลาที�แตกต่างกันจนถึง               

เดอืนพฤศจิกายน 2560 โดยมีเง ื�อนไขต่ออายุสญัญาได้และมีส่วนของบริษทัย่อยที�ทําสญัญาซื�อข่าวต่างประเทศเป็น

ระยะเวลา 5 ปี สิ�นสดุสญัญาวนัที� 31 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี�มสีญัญาบรกิารสง่สญัญาณโทรทศัน์ดาวเทยีมอายสุญัญา 5 - 6 ปี 

เป็นจาํนวน 8 สญัญา โดยจะครบอายสุญัญาในระหวา่งปี 2560 - 2563   

เงินลงทนุระยะยาวในหุ้นทุนของบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

หน่วย : พนับาท 

บริษทัร่วม การถือหุ้น ทุนชาํระแล้ว 
จาํนวน    

เงินลงทุน 

กาํไร (ขาดทุน) 

ของเงินลงทุน   

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

มลูค่าเงินลงทุน   

ณ วนัที�              

31 ธนัวาคม 2559 

NMG : บรษิทั โยมอิูร ิ– เนชั �น 

อนิฟอรม์เมชั �น เซอรว์สิ จาํกดั 
45% 4,000 1,800 21,356 23,156 

รวม 
    

23,156 
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งบกระแสเงินสดรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

 งบกระแสเงนิสดรวมสําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบรษิทัมีเงนิสดที�ใช้ไปจากกจิกรรมดําเนินงาน     

ก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�ส ินดําเนินงานเท่ากับ 280 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 277 ล้านบาท                   

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นที�เท่ากบั 557 ลา้นบาท  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน ในปี 2559 มาจากขาดทุนสุทธสิําหรบัปีจํานวน 1,241 ลา้นบาท กระทบรายการที�

ไม่ใช่เงนิสด และรายการที�ไม่ใช่กจิกรรมดาํเนินงานเป็นจํานวน 961 ลา้นบาท ดงันี� 

• บวกกลบัดว้ยคา่ใชจ้า่ยที�ไม่ใช่เงนิสด รวม 519 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่ายจํานวน    

519 ล้านบาท ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจํานวน -12 ล้านบาท และการจ่ายโดยการใช้หุน้เป็นเกณฑ ์

(ESOP) จํานวน 12 ลา้นบาท 

• ปรบัปรุงรายการที�ไม่ใช่กิจกรรมดําเนินงาน รวม 293 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเง ินจํานวน                      

152 ลา้นบาท ดอกเบี�ยรบัจาํนวน 23 ลา้นบาท และภาษเีงนิไดจ้าํนวน 164 ลา้นบาท 

• หกัรายไดห้รอืกาํไรที�ไม่ไดม้าจากการดําเนินงาน รวม 149 ล้านบาท ไดแ้ก่ ขาดทุนจากสนิคา้ล้าสมยัจํานวน      

127 ล้านบาท จากการปรบัโครงสรา้งธุรกจิของกลุม่ธุรกจิสื�อการศกึษาและบนัเทิง กลบัรายการค่าเผื�อสนิคา้      

รบัคนื 2 ล้านบาท ขาดทุนจากการจําหน่ายสนิทรพัย์จํานวน 17 ล้านบาท กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน       

ในบรษิทัอื�นและตราสารหนี�จํานวน 2 ลา้นบาท หนี�สงสยัจะสูญจํานวน 7 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าของ

เงนิลงทุนระยะยาวในบรษิทัอื�นจาํนวน 3 ลา้นบาท ส่วนแบ่งกาํไรสุทธจิากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจํานวน 1 ลา้นบาท 

 เมื�อปรบัปรุงรายการดงักล่าวข้างต้น  กลุ ่มบรษิัทมีเงนิสดคงเหลือจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

สนิทรพัย์และหนี�สนิดําเนินงานรวมเท่ากับ 280 ล้านบาท เมื�อกระทบกับรายการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัย์และหนี�ส ิน

ดาํเนินงานที�เป็นรายการเงนิสดใช้ไปรวมเป็นจํานวน 121 ลา้นบาท จะทาํใหค้งเหลอืเงนิสดจากการดําเนินงานก่อนจ่าย

ดอกเบี�ยและภาษีเท่ากบั -159 ลา้นบาท เมื�อหกัรายการจ่ายภาษีเงนิไดร้วม 66 ลา้นบาท รบัคนืภาษเีงนิไดห้กั ณ ที�จ่าย    

ในระหว่างปี 61 ลา้นบาท จะคงเหลอืเงนิสดสทุธทิี�ใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงานเทา่กบั 165 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2559 กลุ่มบรษิทัมีเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธเิท่ากบั 432 ล้านบาท           

โดยรายการหลักเป็นเงนิสดรบัสุทธิจากการลงทุนในเงินฝากระยะสั �นกับสถาบันการเงินเป็นจํานวน 598 ล้านบาท            

ค่าใบอนุญาตใหใ้ช้คลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทศัน์งวดที�สามเป็นจํานวน 648 ล้านบาท ซื�ออุปกรณ์เพื�อปรบัปรงุ

อาคาร สตูดโิอ อุปกรณ์ และยานพาหนะสาํหรบัธุรกจิดจิทิลัทวีเีป็นจํานวน 27 ลา้นบาท ซื�อลขิสทิธิ �รายการโทรทศัน์จํานวน 

174 ลา้นบาท ซื�อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมสาํหรบัธุรกจิดจิทิลัทวี ีและคา่เครื�องหมายการคา้ของบรษิทัย่อย จํานวน 

11 ล้านบาท ในขณะที�มีรายการเงินสดจ่ายสุทธิจากการจําหน่ายเง ินลงทุนในตราสารหนี�เป็นจํานวน 197 ล้านบาท          

เงนิลงทุนระยะยาวในบรษิทัอื�นจํานวน 0.36 ลา้นบาท และขายอปุกรณ์และยานพาหนะเป็นจาํนวน 2 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงิน ในปี 2559 กลุ่มบรษิัทมีเงนิสดสุทธิที�ได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 623        

ลา้นบาท โดยในระหว่างปีเงนิสดรบัสทุธจิากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 ลา้นบาท ในขณะเดยีวกนั มเีงนิสดรบั

จากการกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิในประเทศแหง่หนึ�งเป็นจํานวน 300 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลเป็น

จาํนวน 160 ลา้นบาท และไดม้กีารใชเ้งนิเพื�อชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวตามขอ้ตกลงแก่สถาบนัการเงนิรวม 20 ลา้นบาท 

ชําระคนืหนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 2 ลา้นบาท เงนิสดรบัสุทธิจากเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสั �น 349 ลา้นบาท               

จ่ายดอกเบี�ยรวม 55 ล้านบาท จ่ายเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนินงานของปี 2558 จํานวน 122 ล้านบาท บรษิัทย่อย

จ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 17 ลา้นบาท และการไดม้าของสว่นไดเ้สยีที�ไม่มอีาํนาจควบคมุ 17 ลา้นบาท 
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รวมกระแสเงินสดที�ได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมการจดัหาเงิน สาํหรบัปี 2559 เพิ�มขึ�น

เป็นจาํนวน 26 ลา้นบาท เมื�อรวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 2559 จํานวน 207 ลา้นบาท ทาํใหม้เีงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 234 ลา้นบาท  

การเปลี�ยนแปลงอตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวมสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.99 เท่า ลดลงจากปีก่อนที�เท่ากบั 1.70 เท่า เนื�องจาก            

มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนลดลงโดยมาจากการลดลงในสนิคา้คงเหลอื มกีารตั �งสํารองสนิคา้เพิ�มขึ�นในกลุ่มธุรกิจเพื�อการศกึษา

และบนัเทงิ อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากบั 0.42 เท่า โดยมอีัตราการหมุนของสภาพคล่องลดลงจากปีก่อนที�

เท่ากบั 0.87 เท่า ดว้ยเช่นเดยีวกนั 

Cash Cycle สาํหรบัปี 2559 กลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลาหมุนเวยีนของเงนิสดเท่ากบั 110 วนั ลดลงจากปีก่อนที�เท่ากบั 111 วนั 

ประกอบดว้ยระยะเวลาในการเกบ็หนี�  85 วนั ลดลงจากปีก่อนที�เท่ากบั 68 วนั ส่วนระยะเวลาในการขายสินค้า เท่ากบั 

47 วนั ลดลงจากปีก่อนที�เท่ากบั 62 วนั ในขณะที�ระยะเวลาชาํระหนี�  เท่ากบั 21 วนั  

2. อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขั �นต้น สาํหรบัปี 2559 เท่ากบั 4.62% ในขณะที�ปีก่อนเท่ากบั 26.69% เนื�องจากรายไดล้ดลงไป 30% ในขณะที�

ตน้ทุนสว่นใหญ่เป็นตน้ทุนคงที� ลดลงจากปีก่อนเพยีง 9% จงึทาํใหบ้รษิทัมอีตัรากําไรขั �นตน้ที�ลดตํ�ากว่าปีก่อน 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน สาํหรบัปี 2559 เท่ากบั -44.10% ในขณะที�ปีก่อนเท่ากบั 3.05% ซึ�งมอีตัราที�ลดลง 

47.15% ส่วนอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบั -56.87% ในขณะที�ปีก่อนเท่ากบั 0.85% ซึ�งมอีตัราที�ลดลง 57.72% เนื�องจาก         

ผลการดาํเนินขาดทุนในปีปจัจุบนั 

อตัราส่วนเงินสดก่อนการเปลี�ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียนต่อการทาํกาํไร สาํหรบัปี 2559 เท่ากบั -12.82% ในขณะที�   

ปีกอ่นเท่ากบั 17.61% ซึ�งมอีตัราที�ลดลง 30.43% เนื�องจากผลการดาํเนินขาดทนุในปีปจัจุบนัเช่นเดยีวกนั 

อตัราผลผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สําหรบัปี 2559 เท่ากบั -41.14% ในขณะที�ปีก่อนเท่ากบั 0.91% ซึ�งมอีตัรา    

ที�ลดลง 42.05% เนื�องจากผลการดาํเนินขาดทนุในปีปจัจุบนั สง่ผลใหส้ดัส่วนผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ลดลงดว้ยเช่นกนั  

3. อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์สําหรบัปี 2559 เท่ากบั -16.21% ในขณะที�ปีก่อนเท่ากบั 0.33% ซึ�งมอีตัราที�ลดลง 

16.54%  ในขณะเดยีวกนั อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ถาวร เท่ากบั -16.23% ในขณะที�ปีก่อนเท่ากบั 11.90% ซึ�งมี

อตัราที�ลดลงเท่ากับ 28.13%  เนื�องจากผลการดําเนินขาดทุนในปีปจัจุบนัและสินทรพัย์ถาวรไม่ได้เพิ�มขึ�นอย่างเป็น

สาระสาํคญั อตัราหมนุของสินทรพัย ์เท่ากบั 0.31 เท่า ในขณะที�ปีกอ่นเท่ากบั 0.38 เท่า มรีอบการหมุนลดลงไป 0.07 เท่า 

4. อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนี�สินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (Total Liabilities to Equity Ratio) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 1.35 

เท่า ในขณะที�ปีก่อนเท่ากบั 0.89 เท่า เพิ�มขึ�น 0.46 เท่า โดยมาจากในระหว่างปี 2559 บรษิทัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบน

การเงินในประเทศแห่งหนึ�งจํานวน 300 บาท และตั �วแลกเงินระยะสั �น เพื�อนํามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท            

จงึเป็นผลใหอ้ตัราสว่นดงักล่าวเพิ�มขึ�นจากปีก่อน  
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อตัราส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debts to Equity Ratio) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 

1.03 เท่า เพิ�มขึ�นจากปีก่อนที�เท่ากบั 0.66 เท่า เนื�องมาจากการใช้เงนิในส่วนของ OD เงนิกู้ยมืระยะสั �น และเงนิกูย้มื      

ระยะยาว เพื�อนํามาใชเ้ป็นทนุหมุนเวยีนในกจิการ จงึเป็นผลใหอ้ตัราสว่นดงักล่าวเพิ�มขึ�นจากปีกอ่นเช่นเดยีวกนั 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี�ย ในปี 2559 มอีตัราเท่ากบั 0.99 เท่า เพิ�มขึ�นจากปีก่อนที�เท่ากบั 0.13 เท่า 

เนื�องจากกระแสเงนิสดที�ไดม้าจากการทํามาหาไดข้องการลดลงจากปีก่อน ถงึแม้ว่ากลุ่มบรษิทัมคี่าใช้จ่ายดอกเบี�ยลดลง  

จากปีก่อน 14 ลา้นบาท ก็ตาม แต่บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการจ่ายดอกเบี�ยไดด้เีช่นเดมิ และดว้ยเหตุผลเดยีวกนัทําให ้

อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบี�ยและภาษี ต่อดอกเบี�ยจ่าย ในปี 2559 มอีตัราเท่ากบั -6.07 เท่า โดยลดลงจากปีก่อนที�

เท่ากบั 0.55 เท่า  อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนั เท่ากบั -0.20 เท่า ลดลง 0.25 เท่า จากปีก่อนที�

เท่ากบั -0.05 เท่า เนื�องจากผลการดาํเนินขาดทนุในปีปจัจุบนั 

ความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงิน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้เท่ากบั 2,156 ลา้นบาท กําไรสะสมที�แบ่งเป็นทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย 33 ล้านบาท และขาดทุนสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 709 ล้านบาท และองค์ประกอบอื�นในส่วนขอผูถ้ือหุ้นที�            

เกดิจากผลต่างของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน -4 ล้านบาท และมสี่วนเกนิมูลค่าหุน้สามญัของบรษิัท 

1,170 ล้านบาท และของบรษิทัย่อยรวม 97 ล้านบาท สํารองการซื�อใบสาํคญัแสดงสทิธทิ ี�จะซื�อหุน้สามญัของบรษิทั -91    

ลา้นบาท และใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ30 ลา้นบาท ทาํให ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้สุทธเิท่ากบั 2,681 

ลา้นบาท เมื�อรวมสว่นของผูถ้อืหุน้ที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 327 ลา้นบาท จะทาํใหส้ว่นของผู้ถอืหุน้รวมเป็น 3,008 ลา้นบาท  

 โดยโครงสรา้งของสนิทรพัยร์วม 7,076 ลา้นบาท มอีตัราส่วนหนี�สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้รวม เท่ากบั 1.35 เท่า 

และ D/E Ratio (เฉพาะหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ย) เท่ากบั 1.03 เท่า ซึ�งเป็นโครงสรา้งของเงนิทุนที�ไม่เหมาะสม เนื�องจาก        

ผลการดาํเนินงานที�ขาดทุนในปีปจัจุบนั จากผลกระทบจากสภาวะตลาดของธุรกจิดจิิทลัทวี ีประกอบกบัการปรบัโครงสรา้ง

ธุรกจิใหม่ของกลุ่มธุรกจิการศกึษาและบนัเทงิ ตามที�ได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิของปี 2559 กลุ่มบรษิทั      

มหีนี�สนิรวม 4,068 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของหนี�สนิหมุนเวยีน และหนี�สนิระยะยาวจํานวน 2,486 ลา้นบาท และ 1,582 

ลา้นบาท ตามลําดบั หรอืคดิเป็นสดัส่วน 61% ต่อ 49% โดยสดัส่วนของหนี�สนิเปลี�ยนแปลงไปจากปีก่อนที�เท่ากบั 48%     

ต่อ 52% เนื�องมาจากภาระของหนี�สนิค่าใบอนุญาตทวีดีจิทิลั และเงนิกูย้มืระยะยาวที�เพิ�มขึ�นมาในระหว่างปี 300 ลา้นบาท 

ซึ�งจะทยอยชาํระคนืตามงวดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ปี นบัตั �งแต่เดอืนพฤศจกิายน 2559 

 ณ วนัที� 31ธนัวาคม 2559 จากงบการเงนิรวม บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิจํานวน 939    

ลา้นบาท (เพิ�มขึ�นจากปีก่อนที�เท่ากบั 590 ล้านบาท) หนี�สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ 1 ล้านบาท เงนิกู้ยมืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิรวม 280 ล้านบาท เงินกู้ยมืระยะสั �นจากบุคคล 160 ล้านบาท และค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และ

ประกอบกจิการโทรทศัน์แบ่งเป็นส่วนที�ครบกําหนดชําระภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 รวมเท่ากบั 584 ล้านบาท และ  

สว่นที�ถงึกาํหนดชําระตั �งแต่ปี 2561-2563 เท่ากบั 1,130 ลา้นบาท 
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ผลกระทบของบริษทัย่อย บริษทัร่วม ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 กลุ่มบรษิทัได้จดัโครงสรา้งทางธุรกจิและการบรหิารโดยไดแ้ยกสายธุรกจิดา้นข่าวธุรกจิภาษาไทยเป็นบรษิทัย่อย                  

ชื�อบริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จํากัด (“KTM”) และ แยกสายธุรกิจด้านข่าวทั �วไปภาษาไทย เป็นบริษัทย่อยชื�อ                    

บรษิทั คมชดัลกึ มเีดยี  จาํกดั (“KMM”)  และสายธุรกจิข่าวภาษาองักฤษในนามบรษิทั เนชั �น นิวส ์เน็ตเวริค์ จํากดั (“NNN”) 

โดยทั �ง 3 บรษิทั NMG ถอืหุน้ในสดัสว่น 99.99%  

 การปรับโครงสร้างดังกล่าว เป็นแนวทางการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ�นมาดูแลแต่ละสายธุรกิจให้ชัดเจนและ                 

มคีวามคล่องตวัขึ�น ในขณะเดยีวกนัยงัคงความโดดเด่นในฐานะ “สื�อครบวงจร” ดว้ยการผนึกพลงัแบบบูรณาการระหว่าง

บรษิทัย่อย และเป็นการเสรมิสรา้งแบรนดใ์หแ้ขง็แกร่ง เพื�อใหส้อดคล้องกบัลกัษณะธุรกจิที�แตกต่างกนั และเป็นการสรา้ง

โอกาสใหม่ๆ ของแต่ละสายธุรกจิ 

 ทั �งนี� โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทย่อยจะมีคณะกรรมการแยกแต่ละบริษัท ประกอบด้วยประธาน

กรรมการบรหิารระดบัสงูจากบรษิทัแม่ และกรรมการผูอ้าํนวยการที�มคีวามเชี�ยวชาญในสายธุรกจินั �นๆ ในขณะที�ฝา่ยขาย    

และฝา่ยสนับสนุนอื�นๆ จะสงักดัอยู่ภายใตบ้รษิทัแม่ เพื�อสรา้งสรรคป์ระโยชน์สงุสุดแก่ลกูคา้ 

 โครงสรา้งรายไดส้าํหรบัปี 2559 รายไดส้่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัยงัคงมสีดัสว่นใกลเ้คยีงปีก่อนดงันี� 

 

 นอกจากนี�การเปลี�ยนแปลงในฐานะการเงนิหรอืการดําเนินงานของบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม จงึมลีกัษณะการดาํเนิน

ธุรกจิที�แตกต่างกนั ไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และบรษิทัยงัคงถอืหุน้ใหญ่มากกว่า 60% จงึถอืว่ามอีํานาจ             

ในการบรหิารจดัการก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สูงสดุต่อกลุ่มบรษิทัได ้
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14.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

1. สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 

 เศรษฐกจิไทยในปี 2559 คาดว่าจะสามารถขยายตวัไดร้อ้ยละ 3.2 เร่งขึ�นจากปีก่อนหน้าที�ขยายตวัรอ้ยละ 2.8 โดยมี

ปจัจยัสนับสนุนหลกัจากการใช้จ่ายภาครฐัที�มีแนวโน้มขยายตวัต่อเนื�องเป็นสาํคญั ซึ�งไดร้บัอานิสงส์จากการเร่งรดัการ

เบกิจ่ายของรฐับาล ประกอบกบัโครงการลงทุนโครงสรา้งพื�นฐานภายใตแ้ผนปฏบิตักิารดา้นคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน 

พ.ศ. 2559 ที�มคีวามต่อเนื�อง ดา้นการบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโน้มฟื�นตวัจากปีก่อนหน้า โดยไดร้บัแรงขบัเคลื�อนจาก

มาตรการต่างๆ ของภาครฐั เช่น มาตรการเงนิโอนเพื�อผูม้รีายไดน้้อยและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิช่วงปลายปี ประกอบกบั

เงนิเฟ้อและราคานํ�ามนัที�อยู่ในระดบัตํ�าต่อเนื�อง ขณะที�การลงทุนภาคเอกชนมแีนวโน้มฟื�นตวัจากปีก่อนเช่นกนั  จากอตัรา

ดอกเบี�ยที�อยูใ่นระดบัตํ�า และการลงทนุภาครฐัในโครงการสาํคญัต่างๆ ที�มคีวามกา้วหน้าและชดัเจนมากขึ�น สาํหรบัปรมิาณ

การส่งออกสนิคา้และบรกิารคาดวา่จะปรบัตวัดขีึ�นจากปีก่อน โดยไดร้บัแรงส่งจากการสง่ออกสนิคา้ที�เริ�มฟื�นตวัขึ�นในช่วงครึ�ง

หลงัของปี ในดา้นเสถยีรภาพเศรษฐกจิภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์ด ีโดยอตัราเงนิเฟ้ อทั �วไปในปี 2559 อยู่ที�รอ้ยละ 0.2 

เพิ�มขึ�นจากปี ก่อนหน้าตามการเพิ�มขึ�นของราคาในหมวดอาหารและเครื�องดื�มเป็นสาํคญั 

 เหตุการณ์สาํคญัเกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกจิโลกไดแ้ก่ 

 เศรษฐกิจโลก ในปี 2559 IMF คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 3.1 ภาพรวมเศรษฐกจิของโลกยงัคงขยายตวั แมว้่า

เศรษฐกจิของหลาย ๆ ประเทศจะชะลอตวัจากปี 2558  

 สถานการณ์การเงินโลก ธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ ยงัคงอตัราดอกเบี�ยนโยบายใหอ้ยู่ในระดบัตํ�า  เนื�องจาก

อตัราเงนิเฟ้อยงัคงอยูใ่นระดบัตํ�า และยงัคงใชม้าตรการแบบผอ่นคลายเพื�อกระตุน้เศรษฐกจิใหข้ยายตวัอยา่งมเีสถยีรภาพ  

 เศรษฐกิจสหภาพยุโรป ในปี 2559 IMF คาดว่า GDP จะขยายตวัรอ้ยละ 1.7 ขยายตวัลดลงเมื�อเทยีบกบัปี 2558  

และแนวโน้มปี 2560 IMF คาดว่า GDP จะขยายตวัรอ้ยละ 1.5 สถานการณ์ดา้นการเงนิ ธนาคารกลางยุโรป (European 

Central Bank : ECB) ยงัคงอตัราดอกเบี�ยนโยบายอยู่ที�รอ้ยละ 0.05 และธนาคารกลางยุโรปมแีนวโน้มที�จะขยายระยะเวลา

การใชม้าตรการผอ่นคลายเชงิปรมิาณ (QE) ซึ�งจะสิ�นสดุในเดอืนมนีาคม ปี 2560 

    เศรษฐกิจสหรฐัอเมริกา  ในปี 2559 IMF คาดวา่ GDP จะขยายตวัรอ้ยละ 1.6 ขยายตวัลดลงเมื�อเทยีบกบัปี 2558 

และแนวโน้มปี 2560 IMF คาดว่า GDP จะขยายตวัรอ้ยละ 2.2  สถานการณ์ด้านการเงนิ มตทิี�ประชุมของ

คณะกรรมการนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) เมื�อวนัที� 2 พฤศจกิายน 2559 ใหค้งอตัราดอกเบี�ยอยูท่ี�รอ้ย

ละ 0.25 ทั �งนี�แนวโน้มว่า Fed  อาจจะปรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยนโยบายในเดอืนธนัวาคม 

 เศรษฐกิจของเอเชีย ในปี 2559 IMF คาดการณ์ว่าทั �งปีเศรษฐกจิจะขยายตวัรอ้ยละ 5.4 เป็นการขยายตวัในระดบั

เดยีวกนักบัปี 2558 เศรษฐกจิเอเชยีขยายตวัไดค้อ่นขา้งตํ�าในช่วงครึ�งปีแรก 2559 แต่มแีนวโน้มค่อยๆ ปรบัตวัดขีึ�นตามการ

ทยอยฟื�นตวัของเศรษฐกจิโลก รวมถงึนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ และนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายของรฐับาลในแต่ละ

ประเทศ อย่างไรก็ตามหลายประเทศยงัต้องเผชญิกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน ทั �งนี� IMF คาดการณ์แนวโน้ม

เศรษฐกจิในปี 2560 ของภมูภิาคเอเชยีจะขยายตวัรอ้ยละ 5.3 และมอีตัราเงนิเฟ้อคาดการณ์รอ้ยละ 2.9 

 ราคานํ�ามนั สถานการณ์ราคานํ�ามนัโลกในปี 2559 ยงัคงอยู่ในระดบัตํ�า อนัเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปก

ตดัสนิใจคงกาํลงัการผลติ และยงัมผีูผ้ลตินํ�ามนัดบิจากชั �นหนิดนิดาน (Shale oil) ในสหรฐัฯ และแคนาดา จงึสง่ผลใหอุ้ปทาน

นํ�ามนัโลกยงัคงล้นตลาด โดยราคานํ�ามนัดบิ (Dubai) เฉลี�ย 10 เดอืน อยู่ที� 39.9 USD:Barrel โดยล่าสุดราคานํ�ามนัดบิ 

NYMEX สง่มอบเดอืนมกราคม (ณ วนัที� 7 ธนัวาคม 2559) มรีาคาอยู่ที� 50.3 USD:Barrel  

 สําหรบัประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกจิไทยใน         

ปี 2559 จะขยายตวัรอ้ยละ 3.2 เพิ�มขึ�นจากปี 2558 ที�ขยายตวัรอ้ยละ 2.8 และเศรษฐกจิไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตวั

รอ้ยละ 3.0 – 4.0  

 สําหรบัเศรษฐกจิไทยในปี 2560 สํานักงานเศรษฐกจิการคลงัคาดว่า เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัในอตัราเร่ง

ขึ�นมาอยู่ที�รอ้ยละ 3.6 (โดยมช่ีวงคาดการณ์ที�รอ้ยละ 3.1 – 4.1) โดยยงัคงไดร้บัแรงขบัเคลื�อนทางเศรษฐกจิมาจากการ      

ใชจ่้ายภาครฐัที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ�นต่อเนื�อง โดยเฉพาะการจดัทํางบประมาณรายจ่ายเพิ�มเตมิประจําปีงบประมาณ 2560 
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จาํนวน 1.9 แสนลา้นบาท และโครงการลงทุนโครงสรา้งพื�นฐานดา้นคมนาคมใหม่ ๆ ที�คาดวา่จะเริ�มดาํเนินการไดใ้นปี 2560 

อาท ิ โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าในเขตเมอืง โครงการมอเตอรเ์วย ์ และโครงการพฒันาท่าอากาศยานประกอบกบั

แนวโน้มรายไดเ้กษตรกรที�ปรบัตวัดขี ึ�นตามราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลกคาดว่าจะเป็นแรงสนับสนุนใหก้ารบรโิภค

ภาคเอกชนขยายตวัต่อเนื�อง นอกจากนี� เศรษฐกจิประเทศคูค่า้ที�เริ�มมแีนวโน้มขยายตวัดขีึ�นตามลําดบั คาดว่าจะส่งผลดตี่อ

ปรมิาณคาํส ั �งซื�อสนิคา้ส่งออก และการส่งออกบรกิารคาดว่าจะขยายตวัไดต้่อเนื�องตามจํานวนนักท่องเที�ยวที�เพิ�มขึ�น ใน    

ดา้นเสถยีรภาพภายในประเทศ คาดว่าอตัราเงนิเฟ้อทั �วไปในปี 2560 จะอยู่ที�รอ้ยละ 1.8 (โดยมช่ีวงคาดการณ์ที�รอ้ยละ         

1.3 – 2.3) ปรบัตวัสงูขึ�นจากปีนี� ตามแนวโน้มราคาพลงังานที�มทีศิทางเพิ�มขึ�น ในการประมาณการเศรษฐกจิไทยจําเป็นต้อง

คาํนึงถงึปจัจยัเสี�ยงที�ตอ้งตดิตามอย่างใกล้ชดิ อาท ิ การฟื�นตวัของเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ และการเปลี�ยนแปลงนโยบาย

เศรษฐกจิดา้นต่างๆ ของสหรฐั 

2.  ธรุกิจสื�อสิ�งพิมพ ์

 ในปี 2560 อุตสาหกรรมสิ�งพมิพใ์นส่วนของหนังสอืพมิพ ์นิตยสาร จะไม่มกีารขยายตวัเพิ�ม จะชลอตวัจากการปรบัตวั

ของผูป้ระกอบการที�มุง่เน้นการผลติสิ�งพมิพท์ี�ผสมสื�อดจิติอลและเทคโนโลยเีขา้ในงานผลติ ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค  

ที�เปลี�ยนไป เนื�องจากพฤตกิรรมของผูอ่้านเริ�มหนัไปนยิมใชบ้รกิารสื�อออนไลน์เพิ�มขึ�นเพราะสะดวก และขา่วสารรวดเรว็กว่า 

และที�สาํคญัไม่ตอ้งเสยีค่าใช้จ่าย ดงันั �นอุตสาหกรรมสิ�งพมิพ์จะยงัคงตอ้งมกีารปรบัตวัเพื�อใหอ้ยู่รอดดว้ยการขยายธุรกจิ      

ในสื�อออนไลน์เพิ�มขึ�น 

3. ธรุกิจสื�อโทรทศัน์ 

สื�อโทรทศัน์ในปี 2559 ยงัคงเป็นช่วงรอยต่อการเปลี�ยนผ่าน ของระบบการเผยแพร่และการรบัชมโทรทศัน์จากทวี ี  

อะนาล็อกเดมิมาสู่ทีวดีจิิตอล ซึ�งปจัจุบนัดําเนินการอยู่เพยีง 22 ช่อง ลดลงจากเมื�อครั �งประมูลคราวแรกที�ม ี24 ช่อง 

เนื�องจากมผีูป้ระกอบการไม่สามารถดาํเนินกจิการต่อได ้2 ช่องจงึปิดตวัไปตั �งแต่ปลายปี 2558  

 ตลอดปี 2559 ธุรกิจทวีีดจิติอลทั �ง 22 ช่องธุรกจิ ต่างเดนิหน้าพฒันาคอนเทนท์ และดําเนินกิจกรรมการตลาด      

สรา้งการรบัรูสู้ผู่ช้มตลอดมา ดว้ยความมั �นใจว่าธุรกจิสื�อทวียีงัมโีอกาสเตบิโต สามารถขยายฐานผูช้มกลุ่มใหม่ๆ จากความ

เป็น segmentation แบ่งแยกกลุ่มผูช้มแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน ภาวะของอุตสาหกรรมทวีดีจิิตอล จงึอยู่ที�ว่าใครจะเหน็โอกาส  

ในกลุ่มผูช้มกลุ่มไหน  

 ไม่ว่าจะกําหนด segmentation อยู่ในกลุ่มใด ก็ยงัคงมีความเสี�ยงจากการดําเนินธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขนั            

ที�รนุแรง ทั �งกบัสื�อทวีดีจิติอลดว้ยกนั และทวีอีะนาลอ็กเดมิ ที�สําคญัยงัตอ้งแข่งขนักบัสื�อใหม่ (New Media) ที�รุกเขา้มา      

นั �งกลางใจผูบ้รโิภค Generation ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Native ซึ�งหมายถงึ ชาวดจิติอลโดยกําเนิดเกดิในยุคดจิติอล 

ปจัจุบนัมอีายปุระมาณ 14-24ปี กลุ่มนี�ใชอ้นิเตอรเ์น็ตสงูสุด 

   ในขณะที�ผู้ประกอบการทุกราย ต่างมุ ่งมั �นพัฒนาเนื�อหาเพื�อร ักษาฐานผู้ชมเดิมและขยายฐานผู้ชมใหม่               

ดว้ยความคดิสรา้งสรรคใ์หม้คีวามน่าสนใจ และตอบโจทยก์ารเพิ�มเรทติ�ง ดว้ยคอนเทนต์คุณภาพเพิ�มขึ�น โดยในปีที�ผ่านมา 

ผูป้ระกอบการต่างประกาศแผนการลงทุนดา้นคอนเท้นท์อย่างต่อเนื�อง หลายรายมีการปรบัผงัสถานีทุก 2- 3 เ ดอืน        

เพื�อดงึดดูเมด็เงนิโฆษณา แต่การปรบัเปลี�ยนทั �งหมดนี�อยู่ในงบประมาณที�ต้องคดิใหร้อบคอ เพราะมภีาระค่าใบอนุญาตที�      

ตอ้งจ่ายตามงวดเวลาที�ทาํสญัญาไวก้บัภาครฐั  
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บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
 

 

 เอกสารแนบ 1 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร  ผูบ้ริหำร  ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั 

    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

1. นำยเทพชยั  แซ่หย่อง   กำรศึกษำ 7 พ.ย.59 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ61 ปี - โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณิชยการ 7 พ.ย.59 – ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ.เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 ประธานกรรมการ, กรงุเทพมหานคร (ACC) 23 พ.ย.2559 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร,   23 พ.ย.2559 – ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
  บรรณาธกิารเครอืเนชัน่ กำรอบรม 2555 – ปจัจบุนั บรรณาธกิาร บมจ.เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 2556 – 2559 กรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

 - หลกัสูตร : บทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะการเป็น 2555 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ นิวส ์เน็ตเวริค์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
** กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนั กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ 177/2556 2556 – 2557 กรรมการ บมจ.เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนังสือรบัรอง สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 2551 – 2555 ผูอ้ านวยการ องคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 - หลกัสูตร : ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการ   แหง่ประเทศไทย (ไทยพบีเีอส)   
 พลงังาน(วพน.) รุน่ที ่5/2557       
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : 0.25 %        

- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 กำรอบรมปี 2559      
- นบัรวมคูส่มรส - ไมม่ ี-      

       
       
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง       
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี-       

       
       
       
       
       
       
       
       

       
หมำยเหต ุ:  นำยเทพชยั  แซ่หย่อง  ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี  15 ตลุำคม 2555 



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

2. นำงพิจิตรำ มหำพล กำรศึกษำ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระและ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ65 ปี ปริญญำโท  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
 กรรมการอสิระและ - MAI, the Appraisal Institute, Chicago 2559 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระและ บมจ. บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์ บรกิาร ขนส่งและโลจสิตกิส ์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
  2551 – 2559 กรรมการบรหิาร บจก. แอดวานซ ์แอดไวซอรี ่ บรกิาร บรกิารเฉพาะกจิ 
 ปริญญำตรี  และหุน้ส่วน    

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : - ไม่มี - - ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ 2557 – 2558 กรรมการอสิระและ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ บรกิาร ขนส่งและโลจสิตกิส ์
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 มหาวทิยาลยัออรกิอน ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ประธานกรรมการตรวจสอบ    
- นบัรวมคูส่มรส  2552 – 2557 กรรมการอสิระและ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ บรกิาร ขนส่งและโลจสิตกิส ์

 กำรอบรม  กรรมการตรวจสอบ    
 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย      
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง - Anti Corruption The Practical Guide      
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี- - Risk Management Program for Corporate      
 Leaders (RCL) ปี 2558      
 - หลกัสูตร : บทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะการเป็น      
 กรรมการบรษิทั (DCP) ปี 2556      
 - Advanced Audit Committee Program (AACP)       
 ปี 2556      
       
 กำรอบรมปี 2559   -    

 KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.   -    

 
- New Aditor’s Report : What’s in it for you?   

# 54/2016 
     

 
- Audit Corruption The Practical Guide 

(ACPG) # 55/2016 
     

       
       
       
       
หมำยเหต ุ:  นำงพิจิตรำ มหำพล ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี  27 เมษำยน 2559 



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

3. นำงนรำวดี วนิชวฒันะ กำรศึกษำ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระและ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ57 ปี ปริญญำโท  กรรมการตรวจสอบ    
 กรรมการอสิระและ - Master degree in accounting 2542 – ปจัจบุนั ผูจ้ดัการดา้นตรวจสอบบญัช ี ส านกังานดแีอนดว์ ี บรกิาร บรกิารเฉพาะกจิ 

  กรรมการตรวจสอบ  สถาบนั Kent State University, Ohio, USA      
       
 ปริญญำตรี      

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : - ไม่มี - - บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2)      
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี      
- นบัรวมคูส่มรส มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      

       
 กำรอบรมปี 2559      
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง KPMG Phoomchai Audit Ltd.      
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี- - Audit Committee Forum Stay on course :       

 Impairment of assets No. 55/2016      
 สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์      

 - หลกัสูตรอบรมการตรวจสอบภายในปี 2557      
       
       
       

       
       

       
       
       
       
       
       
       

       
หมำยเหต ุ:  นำงสำวนรำวดี   วนิชวฒันะ ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2559  



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

4. นำยศภุพงศ ์สุขสภำ กำรศึกษำ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการอสิระและ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ56 ปี ปริญญำโท  กรรมการตรวจสอบ    
 กรรมการอสิระและ - การตลาดและการเงนิ 2557 – ปจัจบุนั ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. เวชธาน ี บรกิาร การแพทย ์

  กรรมการตรวจสอบ  มหาวทิยาลยันอรท์เวสตเ์ทริน์ 2557 – 2559 กรรมการอสิระและ บจก. โอเพ่นเซริฟ์ บรกิาร ชิน้ส่วนและอปุกรณ์ 
 - คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี  กรรมการตรวจสอบ   คอมพวิเตอร ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2548 – 2559 กรรมการและกรรมการบรหิาร บจก. โคเน็กซท์วีติี ้ เทคโนโลย ี ชิน้ส่วนและอปุกรณ์ 

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : - ไม่มี -      คอมพวิเตอร ์
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 ปริญญำตรี 2552 – 2554 กรรมการและกรรมการบรหิาร บจก. โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ เทคโนโลย ี บรกิารเฉพาะกจิ 
- นบัรวมคูส่มรส - คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี      

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      
       
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง กำรอบรม      
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี- สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย      
 - หลกัสูตร : บทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะการเป็น      
 กรรมการบรษิทั (DCP) ปี 2547      
       
 กำรอบรมปี 2559      
 - ไมม่ ี-      
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       
หมำยเหต ุ:  นำยศภุพงศ ์  สุขสภำ  ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2559  



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

5. นำยวิฑูร พึงประเสริฐ กำรศึกษำ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ62 ปี ปริญญำโท 2553 – 2559 ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการ บจก. คมชดัลกึ มเีดยี บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 กรรมการอสิระและ - รฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัประศาสนศาสตร ์  สายธรุกจิดา้นขา่วทัว่ไป    

  กรรมการบรษิทั  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร (นิดา้)  ภาษาไทย    
       
 ปริญญำตรี      

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : 0.00% - สาขาวชิารฐัศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์      
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 มหาวทิยาลยัรามค าแหง      
- นบัรวมคูส่มรส       

 กำรอบรม      
 คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี       
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี- - หลกัสูตร : Modern Management Program :       
 MMP      
       
 กำรอบรมปี 2559      
 - ไมม่ ี-      
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       
หมำยเหต ุ:  นำยวิฑูร  พึงประเสริฐ ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2559  



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

6. นำยสุพจน์ เพียรศิริ กำรศึกษำ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ48 ปี ปริญญำตรี 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 กรรมการบรษิทั และ - บญัชบีณัฑติ (การสอบบญัช)ี (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

  กรรมการบรหิาร มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอน็เอม็แอล บรกิาร ขนส่ง 
 อ่ืนๆ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ ย ู บรกิาร การศกึษา 
 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4666 ส.ค. 2558 – ปจัจบุนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเนชัน่ บรกิาร การศกึษา 
** กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนั   ผูท้รงคุณวุฒ ิ    
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนังสือรบัรอง กำรอบรม ธ.ค. 2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 Affiliate Pac Rim Group พ.ย. 2557 – ปจัจบุนั รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร มหาวทิยาลยัเนชัน่ บรกิาร การศกึษา 
 - หลกัสตูร “The 7 Habits of Highly Effective People” ส.ค. 2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ เอด็ดเูทนเมนท ์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : 0.02% คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี  พ.ค. 2557 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. โยมอิรู-ิเนชัน่ อนิฟอรม์เมชัน่ เซอรว์สิ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 2556 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ดบับลวิพเีอส (ประเทศไทย) บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
- นบัรวมคูส่มรส - หลกัสูตร : Strategy Management Program  2555 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. แบงคอก บสิสเินส บรอดแคสติง้ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 2555 – ปจัจบุนั ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยบญัช ี บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 - หลกัสูตร : บทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะการเป็น 2553 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. คมชดัลกึ มเีดยี บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ 150 2553 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. กรงุเทพธรุกจิ มเีดยี บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี- สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์      
 - หลกัสูตร CFO Current Issues for 2015      
       
 กำรอบรมปี 2559      
 บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ (อบรมภำยใน)      
 - หลกัสูตร Update มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12      
 - หลกัสูตร รายไดภ้าษเีงนิได ้(ปรบัปรงุปี 2557)      
 - หลกัสูตร การจดัท างบกระแสเงนิสด (ภาคปฏบิตั)ิ      
 สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์      
 - หลกัสูตร สรา้งความเขา้ใจส าหรบั TFRS9, TAS32,      
 TFRS7, TFRIC16 และ TFRIC 19 No.2/2016      
       

หมำยเหต ุ:  นำยสุพจน์  เพียรศิริ ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี  7 พฤศจิกำยน 2559  



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

7. นำงสำวณัฐวรำ แสงวำรินทร ์ กำรศึกษำ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ49 ปี ปริญญำโท 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการ - คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สาขาการจดัการภาครฐั 2556 – ปจัจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

  ผูอ้ านวยการฝา่ยการตลาด  และเอกชน สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร (นิดา้)  ผูอ้ านวยการฝา่ยการตลาด    
  2555 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. กรงุเทพธรุกจิ มเีดยี บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 ปริญญำตรี 2554 – 2555 ผูอ้ านวยการอาวุโส บจก. กรงุเทพธรุกจิ มเีดยี บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : 0.01% - คณะบรหิารธรุกจิ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ      
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ      
- นบัรวมคูส่มรส       

 กำรอบรม      
 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย      
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง - หลกัสูตร : บทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะการเป็น      
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี- กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ 148/2554      
 สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย      
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (TLCA)      
 - หลกัสูตร : Executive Development Program       
 (EDP) รุน่ 11      
 สถำบนัพระปกเกล้ำ      
 - หลกัสูตร : ประกาศนียบตัรชัน้สูง การบรหิาร      
 เศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสูง       
 รุน่ที ่9 (ปศส)      
       
 กำรอบรมปี 2559      
 - ไมม่ ี-      
       

       
       
       

       
หมำยเหต ุ:  นำงสำวณัฐวรำ  แสงวำรินทร ์ ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี  7 พฤศจิกำยน 2559  



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

8. นำยสิริชำย ชนำน ำ กำรศึกษำ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ47 ปี ปริญญำโท 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 กรรมการบรษิทั และ - สาขาบญัชกีารเงนิมหาบณัฑติ 2558 – ปจัจบุนั ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการอาวุโส บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

  กรรมการบรหิาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ฝา่ยบญัช ี    
  2558 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. คอมพาส ออดทิ บรกิาร บรกิารเฉพาะกจิ 
 ปริญญำตรี 2558 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เปียรน์นท ์เคเบิล้เนต เทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ 

** กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนั - สาขาบญัชบีณัฑติ     และการสื่อสาร 
บริษทัตำมท่ีก ำหนดในหนังสือรบัรอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์      

       
 กำรอบรมปี 2559      
สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : 0.00% - ไมม่ ี-      

- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559       
- นบัรวมคูส่มรส       

       
       
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง       
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี-       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       
หมำยเหต ุ:  นำยสิริชำย  ชนำน ำ  ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี  7 พฤศจิกำยน 2559  



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

9. นำยสุภวฒัน์ สงวนงำม กำรศึกษำ 2559 – ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ43 ปี ปริญญำโท 2559 – ปจัจบุนั กรรมการและ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 กรรมการบรษิทั - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  กรรมการผูจ้ดัการ    

 มหาวทิยาลยัเนชัน่ 2557 – 2558 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการอาวุโส บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
   ฝา่ยบญัช ี    
 ปริญญำตรี 2555 – 2557 ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝา่ยบญัช ี บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : -ไม่มี- - สาขาบญัชบีณัฑติ      
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 มหาวทิยาลยักรงุเทพ      
- นบัรวมคูส่มรส       

 กำรอบรมปี 2559      
 - ไมม่ ี-      
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง       
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี-       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       
หมำยเหต ุ:  นำยสุภวฒัน์   สงวนงำม    ได้รบัแต่งตัง้คร ัง้แรกเม่ือ วนัท่ี  7 พฤศจิกำยน 2559   



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

10. นำงสำวมธัยำ โอสถำนนท ์ กำรศึกษำ 2556 – ปจัจบุนั เลขานุการบรษิทั บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ47 ปี ปริญญำตรี 2555 – ปจัจบุนั ผูอ้ านวยการอาวุโส บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยการเงนิและ - สาขาบญัชบีณัฑติ  ฝา่ยการเงนิ    

  เลขานุการบรษิทั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 2554 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
  2551 – ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เนชัน่ นิวส ์เน็ตเวริค์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 กำรอบรม 2549 – 2559 กรรมการ บจก. เนชัน่ เอด็ดเูทนเมนท ์ บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : 0.00% สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย      
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 - หลกัสูตร : บทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะการเป็น      
- นบัรวมคูส่มรส กรรมการบรษิทั (DCP) รุน่ 150      

 สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์      
 - หลกัสูตร CFO Current Issues for 2015      
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ (อบรมภำยใน)      
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี- - หลกัสูตรจรยิธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน      
 (Code of conduct)      
       
 กำรอบรมปี 2559      
 - ไมม่ ี-      
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

11. นำงรชันก กศุลมนิน กำรศึกษำ 2542 – ปจัจบุนั ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยขาย บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ45 ปี ปริญญำโท      
 ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยขาย - สาขาการตลาด คณะบรหิารธรุกจิ      

 มหาวทิยาลยั Wisconsin - Milwaukee      
       
 ปริญญำตรี      

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : -ไม่มี- - สาขา International Business      
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 คณะเศรษฐศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      
- นบัรวมคูส่มรส       

 กำรอบรม      
 บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊      
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง - หลกัสูตร : Media Executive Leadership       
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี- Program # 24/2012      
 - Multimedia Sales Skill Development Aug 2008      
 มหำวิทยำลยัเนชัน่      
 - Digital Marketing Mini-MBA # 3/2011      
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       

 



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 
    ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ช่ือ-สกลุ /  ต ำแหน่ง คณุวฒิุกำรศึกษำ /  ประวติักำรอบรม ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงำน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

12. นำงสำววิจิตรำ ศิริวรำกลุ กำรศึกษำ 2537 – ปจัจบุนั ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยขาย บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สื่อและสิง่พมิพ ์
 อาย ุ50 ปี ปริญญำตรี      
 ผูอ้ านวยการอาวุโสฝา่ยขาย - สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร ์      

 มหาวทิยาลยักรงุเทพ      
       
 กำรอบรมปี 2559      

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั  : -ไม่มี- บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊      
- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 - หลกัสูตร : Media Executive Leadership       
- นบัรวมคูส่มรส Program # 24/2012      

 - Multimedia Sales Skill Development Aug 2008      
 มหำวิทยำลยัเนชัน่      
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง - Digital Marketing Mini-MBA # 3/2011      
ผู้บริหำร : -ไมม่ ี-       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

       

 



                          
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                                                                     เอกสารแนบ 3     

 
รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

    ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั   

ชื่อ-สกลุ /  ตาํแหน่ง คณุวฒุิการศึกษา /  ประวตัิการอบรม ช่วงเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั  
กลุ่ม

อตุสาหกรรม 
หมวดธรุกิจ 

นางสาวกาญจนา  ฤทธิรงคข์จร การศึกษา 2559 – ปจัจุบนั ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สือ่และสิง่พมิพ ์
 อายุ 48 ปี ปริญญาโท  ฝา่ยตรวจสอบภายใน    
   ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการภายใน  - คณะบรหิารธุรกจิ 2554 – 2558 ผูจ้ดัการอาวุโส บมจ. เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป บรกิาร สือ่และสิง่พมิพ ์

  ฝา่ยตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ฝา่ยตรวจสอบภายใน    
       

 ปริญญาตรี      
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั  : 0.00% - คณะวทิยาศาสตร ์      

- ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 มหาวทิยาลยัศรนีครรนิทรวโิรฒ      
- นบัรวมคูส่มรส       

 อื่นๆ      
 - ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตเิลขที ่64667      
       
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง การอบรม      
ผูบ้ริหาร : -ไมม่ ี- สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย      
 - The IA Insights : The professional of      
 sustainable development      
 - IA Day : The power of  professional      

 alliances      

 บมจ.เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊  (อบรมภายใน ) 
     

 -    จรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการทาํงาน      
 (Code of conduct)      
 - กฎหมายแรงงานสาํหรบัหวัหน้างาน      

       
       

 



 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

บริษัท
บริษัท

ร่วมทุน

NMG NBC NINE WPS NML NNN KTM KMM NU BBB YNIS NNV NGE

    นายเทพชยั แซ่หย่อง X , // , / X , // , / X , // , / /

   นางพิจิตรา มหาพล / 

   นางสาวนราวดี วนิชวฒันะ / 

   นายศุภพงศ์ สขุสภา / 

   นายวิฑูร พึงประเสริฐ // , / /

   นายสพุจน์ เพียรศิริ // , / , V // , / // , / / / / / / / /

   นายสิริชาย ชนานํา // , / // , /  /

   นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ // , / / /

   นายสภุวฒัน์ สงวนงาม // , / // , /

   นางสาวมธัยา โอสถานนท์ V / /

   นางรชันก กศุลมนิน V

   นางวสาววิจิตรา ศิริวรากลุ V

     หมายเหตุ  : x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร     / = กรรมการ        V = ผูบ้ริหาร

ชื่อย่อ สัดส่วน สายธรุกิจ 

  บมจ.เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ NBC 71.45% 1 = สายธรุกิจด้านข่าวธรุกิจภาษาไท

  บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ NINE 72.35% 2 = สายธรุกิจด้านข่าวท ัว่ไปภาษาไทย

  บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) WPS 84.50% 3 = สายธรุกิจด้านข่าวภาษาองักฤษ

  บจก.เอ็นเอ็มแอล NML 99.99% 4 = สายธรุกิจด้านส่ือกระจายภาพและเสียง

  บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค NNN 99.99% 5 = สายธรุกิจด้านเอ็ดดูเทนเมนท์และต่างประเทศ

  บจก.กรุงเทพธุรกิจ มเีดีย KTM 99.99% 6 = สายธรุกิจด้านการพิมพ์

  บจก.คมชัดลึก มเีดีย KMM 99.99% 7 = สายธรุกิจด้านขนส่ง

   บจก.เนชัน่ ยู NU 90.00% 8 = สายธรุกิจการศึกษา

 บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง BBB 99.90%

ชื่อย่อ สัดส่วน

  บจก.เอ็นบซีี เน็กซ์ วิชัน่ NNV 99.99%

  บจก.เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ NGE 99.47%

ชื่อย่อ สัดส่วน

YNIS 45.00%

บริษัทร่วมทุน

  บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส ถือหุ้นโดยตรง

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัทย่อยทางอ้อมบริษัทย่อย

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ณ 31 ธ.ค. 59

ถือหุ้นผ่าน NBC

ถือหุ้นผ่าน NINE

ณ 31 ธ.ค. 59

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ถือหุ้นโดยตรง

ณ 31 ธ.ค. 59

                                                                                                                                                    เอกสารแนบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมลูความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ ผูบ้ริหาร กบับคุคลท่ีมีผลประโยชน์ร่วม ณ 31 ธนัวาคม 2559 



 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

นายเทพชัย แซ่หย่อง X , // , / X , // , / /
นางพิจิตรา มหาพล

นางสาวนราวดี วนิชวัฒนะ

นายศุภพงศ์ สุขสภา

นายวิฑูร พึงประเสริฐ /
นายสุพจน์ เพียรศิริ // , / // , / // , / / / / / / / /
นายสิริชาย ชนานํา // , /
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ / /
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม // , /
นางสาวมธัยา  โอสถานนท์ / /
นางรัชนก กุศลมนิน 

นางวสาววิจิตรา ศิริวรากุล 

นายเสริมสิน สมะลาภา /
นางสาวดวงกมล  โชตะนา X, // / / / / / / / /
นายพนา  จันทรวิโรจน์ / / / /
นายอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ / / / /
นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล /
นายเมธา  สุนทรจิตร์ /
นายเจษฎา   พรหมจาต /
นางวีรวรรณ   วรวุฒม์ /
นายสมศักด์ิ เชียร์ จิระนคร /
นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร /
นางสาวศันธยา  กิตติโกวิท /
นางลักขณา  รัตน์วงสกุล / ,  // /
นางนงค์นารถ   ห่านวิไล / 
นางสาวเนตรนภา   ภูษิตตานนท์ // , / /
นายตะวัน เทวะอักษร /
นายวรสิทธ์ิ เทวะอักษร /
นางสาวสุภา  หงษ์ทอง /
นางสาวเบญ็จวรรณ  เผ่าจินดามุข / /
นายโยะชิโอะ ฮีซามตัสึ /
นายมานาบู   ซาคาโมโต้ /

x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร     / = กรรมการ        V = ผูบ้ริหาร

ชื่อย่อ ชื่อบริษัท

NBC   บมจ.เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 

NINE   บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์

WPS   บจก.ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย)

NML   บจก.เอ็นเอ็มแอล

NNN   บจก.เนชัน่ นิวส์ เน็ตเวิร์ค

KTM   บจก.กรุงเทพธุรกิจ มเีดีย

KMM   บจก.คมชัดลกึ มเีดีย

BBB   บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง

YNIS   บจก.โยมิอูริ-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วิส

NNV   บจก.เอ็นบซีี เน็กซ์ วิชัน่

NGE   บจก.เนชัน่ โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์

NU   บจก.เนชัน่ ยู

     หมายเหตุ  : 

NNN
รายชื่อกรรมการ 

 รายชื่อบริษัทย่อย                                    
NBC NINE WPS NML NNVKTM KMM NU BBB YNIS NGE

                                                                                                                                                           เอกสารแนบ 2 

     รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2559 



 
บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  
 

 

 

 

                                                                                                                                                       เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

- ไมม่ ี-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
บรษิทั เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 

 อ่ืนๆ 

- ไมม่ ี-  

 




